Strana

1

*lÜn0Ü

ffimÜr*,

-

S

TAI{ OVY
-

Únhé znění

Spolek FK Boršov nad Vltavou
se sídlem: obecní52r373 82

Boľšovnad Vltavou

ICz 22890A76

Boľšov nad Vltavou dne 29.4.Ż0l'6

Strana 2

čl. l
Název a sídlo
Název: Spolek FK Boľšov nad Vltavou
Sídlo: obecní 52o Boľšovnad Vltavou, Psč 373 82, okľes ČeskéBudějovĺce, čR
IČ:22890076
Právní forma:

spolek

čl ľ
Účelo doba a

trváníspolku

FK Boľšov nad Vltavou (dále jen spolek) je samosprávným a dobrovolným
svazkem členůprovozujícíspoľt. Sdružuje osoby, kteří sę chtějí podílet na
spoleěné činnosti spolku a přispívat k rozvoji sportu.

1. Spolek

2. Spolek j e založęn na dobu nęurčitou.

CI.

ilI

Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účeluco by společného zźljmu jeho členů.
Tato činnost a poslání spolku je naplňovánazejménaprostřednictvím:
a) celoročníorganizace sportovní ěinnosti v rámci zapojeni do spoľtovních aktivit,
tuto činnost organizovat avfiźňet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vyťvářet širokémožnosti uŽivénísvych spoľtovišťpro zájem""żtudveĘnosti,
zejména pak mládeže,
c) budovat' provozovat audtžovat sportovní a jiná zaÍizení,která vlastní nebo uživá,
d) vést své členy a ostatní zźljemce o spoľt k dodrŽováni ztl<ladních sportovních'
eticĘch, estetických a mľavních pravidel,
e) hájit zźĄmy svých členůa za tím účelęmspolupracovat s orgány obce, s ostatními
or ganizacemi i j ednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti spoľtu vzdělźlvźnísých členů,jejich školení,
g) dalšími formami své ěinnosti napomáhat rozvoji veřejnéh o života, kultury zdravi,
apod. v obci, zejména foľmou dalšíveřejně pľospěšnéa organizačníčinností.

CI.

IV

oľgány spolku
organizaćní strukturu spolku fuoří tyto orgány:
a) nejvyšši orgén - členská schůze,
b) statutární orgán kolektivní _ vybor
c) kontrolní komisę.

,/

/
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člv

členská schůze

-7

sp'olku je schůze všech jeho členů_
členská schůze.
l2' Nejvyšším.o.rsáne1
Clenská schůze ľozhoduje ovšech

důlezĺĺyc'lrvě"""l,
a) schvaluje stanovy spolku azmény těcńto stanov, ýkajícichse spolku, zejména:
b) volí členy vyboru _ (předsedu, mistopř"ar"áu u člena výboru)
a odvolává je,
c) volí členy kontrolní komise a odvolává je,
d) schvaluje aprojednávázprźlv.uo.vysledkuhospodaření činnosti
zaminulý rok,
e) určuje, projednává a schvaluje hlavní směry ěinnosti spolku jeho

a
cíle na
příštíobdobí,
Đ rozhoduje o názvu, sídlę a symbolice spolku,
g) ľozhoduje o ustavení nębo áusenĺ spoľtovního oddílu,
h) schvaluje přihlášky nových členůa iozhoduje o vyloučeníčlenů,
i) určuje a schvaluje vyši a splatnosti člensĘchpříspěvků a jakýÁzpůsobem,
]) rozhoduje o zrušeníspolku s likvidací, o žániirsiolku u ä.;.t o přeměně,
k) hodnotí činnost dalšíchorgánů spolku, jejich člen_ůa spoľtoiních
oddílů,
l) vydává a schvaluj e organizačníř7d, intóľní pokyny, aj.,
m) ľozhoduje o všech dalšíchvěcech spolku.

3'

ZasędéníÍádnéčlęnskéschůze je_svolávríno předsedou
spolku nebo v případě jeho
nepřítomnosti místopředsedou spolku, a to poäle potřeby,
nejméně však jedenkľát do
roka' Předseda je povinen svola_t do jednohb měs?ce člénskőu
schůzi, pokud ho o to
požádápísemně alespoň jedna třętina členůspolku.

3' Informaci o konání zased'ání člęnskéschůze zasilá

předseda členůmspolku
písemnými pozvánkami (osobním předáním, doruěením
na poštovní adľesu,
doručęnímna e_mail nębo SMS zprávôu), a to nejpozději
30 on.i !r.a dnem jejího

konání' Součástípozváĺlkyje návih p.ogiu.nu ,urěäání,prĺp.
nau.ľrf materiálů, které
jsou předkléłdány ke schválení na členské
schůzi.

4'

Členská schůzę je usnášeníschopná, účastní-lise jejího
zasęd,énívětšina členů
spolku' Usnesení členskéschůze přijímá většina r'ňs,i členů
přítomných

usnášení. KďŽdý člen spolku má jeden hlas.

v

době

5' V

případě, Že půl hodiny po plánovaném zahájení řádné
členskéschůze není
přítomna většina člęnůspolku s hlasem rozhodujícímje
oprávněn ýbor spolku, nebo
ten, kdo původnízasedáni řádné členskéschilze svolaj,
zahájit zasedźníčlenské
schůze' Tato náhradní člęnská schůzę je usnášeníschopná
za tĺaštilibovolnéhopočtu
ělenů a má shodný program jednání dĺe pozvánky.

6'

Statutární orgá1-1ľolku zajistí vyhotovení zźryisu zę zasędání
do třicęti (30) dnů od
jejího ukončení.NęnĹlito moŽné vyhotoví iapi'
ten, kdo zasęd'ání předsedal nebo
koho tím pověřila členská schůze (zapisovatel!. ze zápisu
musí být patrné, kdo
zasędélní svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil,
kdo mu preoseáál, jaké oigany
spolku (nebo funkce) členská schůzę zvolila, jaki rozhodnutí
ä u.rr.r.ní přijala, kdy
byl zápis vyhotoven. Zápis podepisují a overujĺ svým podpisem předsedající
členské
schůze a pověřený ělen spolku jako iapisovatei přítomný
na zasedźnr členskéschůze.
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Każdý člen můŽe nahližet do zápisů ze zasedání v sídle spolku, nebo žádatjeho kopii
zaűplatu, pokud prokáže důležiĘýpľávní zá$em.

8

ostatní práva a povinnosti členůspolku, ľozhodnutíorgánů spolku zde neupr aventl
se řídíobecně platnými právními předpisy, zejménaobđanskymzákoníkem
č). 89/2012 Sb.($ 2|4 - $ 302).

čl. vr

Výboľ
I

Výbor je kolektivním statutárním oľgánem spolku, kteľy je oprávněn zanějjednat ve
všech věcech a záiežitostech spolku męzi členskymi schůzemi.

2

Členovévyboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.Funkčníobdobí členů
vyboru je čtyřleté.Výboľ má 3 členy a tvoří ho předseda, místopředseda a jeden
člen ýboru. Jednat jménem spolku můŽe vŽdy předseda samosiatně a dtie
místopředseda společně s dalšímčlenem vyboru. Volba funkcí výboru proběhne na
jeho prvním jednání po jeho ustavení členskou schůzí.Předseda se funkcę
ujímá den
následujícího po dni volby.

J

Ą

Výbor svolává k jednání podle potřeby předseda, nebo místopředseda nejméně
jednou za měsíc. Dále můŽe
ýbor svolat kteýkoliv jeho člen naŻádostnadpóloviční
většiny členůvýboru. Z jednání vyboru se pořizuje zéryis. Pľáci výboru řídípředseda,
v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo případně jiný člen výboru, pokud sę na něm
přítomní členovévyboru shodnou.

4.

Výboľ je usnášení schopný za přitomnosti nebo jiné účastivětšiny členůvyboru.
Výbor při své práci rozhoduje většinou hlasů přítomných členůvy-boru. V případě
ľovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání výboru se můžeaktivně zúčastnit
(bez prźxa hlasovat) i jaĘkoliv člen oddílu na zźlklađěpozvání člena výboru. Výbor
můŽe v případě sníženípočtu ělenů výboru většinou hlasů všech členů( původního)
výboru kooptovat nejvyše dva nźůtadníčleny vyboru na uvolněná místa s tím, Že
nejbliŽšízasędźni členskéschůze musí tyto nové ěleny výboru poťvrdit volbou. Do
doby konání členskéschůze mají kooptovaní členovéstejná práia a povinnosti jako
ostatní členovévýboru.

5

Veškęrézávazkové vztahy přesahující-hodnotu Kč 30.000,--_ můžeschválit předseda
samostatně, nebo místopředseda spoleěně s dalšímčlęnem výboru.

6

Clen vyboru vykonává funkci osobně, to však nębrání tomu, aby ělen zmocnil pro
jednotliqý případ jiného člena výboru, aby zaněho při jeho neúčastihlasoval.

7

Člen vyboľu sę můŽe svého členstvíve výboru vzdátnębo odstoupit z funkce, a to
písemným pľohlášenímdošlým spolku. V tom případě členstvínebo funkce zanikél
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uplynutím 2 měsícůod dojití pľohlášení.Dále můŽe být členstvíve výboru
'

ukončeno rozhodnutím qýboru nebo členskéschůze z důvodu neetického jednání
a chování člena výboru.

-

8.

Výboľ spolku je povinen

a oprávněn:

a) zabezpečuje plnění usnesení ělenské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci,
b) otganizuje a řídíčinnost spolku
c) připravuje podklady pro jednání, svolání a rozhodování člęnskéschůze, a to
zejména k rozpočfu, hlavním směrum činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků
od státu' a jiných organizací)
d) dbá o hospodárné využívtnía o údrŽbu majetku spolku,
e) spolupľacuje se spoľtovními svazy, zejménas fotbalol.;ými svazy,
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky a jinými
organizacemi,
g) řídíjednotlivé oddíly spolku pľostřednictvím ręalizačních
ýmů,
h) rozhoduje o hostování a registraci jednotlivych hráčůvčetně podmínek,
i) přijímat členy spolku a ukončovat jejich člęnství.

9.

Funkce ve výboru jsou:
a) předseda _ vedę jednání výboru,

řídíčinnost oddílůspolku, zastupuje oddíly při
jednání s ostatními kluby, Fotbalovým Svazem a realizačními tymy
;eonotlĺvy:cłl
muŽstev, řídípľacovní činnosti ve sportovním aretłlu,
b) místopředseda _ zastupuje předsedu, zodpovídá za jednání s obcí, zodpovídá za
finančnía ekonomickou spráw spolku,
c) člen vyboru _ zodpovídá zajednání se sponzory, zodpovídá za pľopagaci spolku
a oddílů( web, plakáĘ,pozvánky, atd).
Členovévýboru vykonávají funkci osobněo mohou zastźlvati dalšífunkce jako např:

trenér, masér, apod.

l0.

Předseda výboru je dále povinen a oprávněn:
a) svolávat zasedání členskéschůze v souladu s platnými stanovami,
b) vést řádně agendu členskéschůzę a sęznam členůspolku,
c) archivovatveškęľé zápisy zezasedání členskéschůze,
d) předkládat ělenské schůzi kę schválení návľh plánu spolku,
e) řídía kontroluję činnosti a aktivity oddílů,
f) dále ľozhoduje o všech běžných zźůęŽitostęchoddílů,kteľénespadají do pľavomoci
členskéschůze.

11.

je

dále povinen zajistit uloženívšech listin, kteými došlo k jakékoliv
změně zapsaých údajůve veřejném spolkovém ľejstříku, a
n"p.odl.ně po
schválení těchto změn.V případě, že dojde ke změně stanov je třeba vyhotovit jejich
nové úplnéznění v českémjazyce a uložit do sbírky listin u Krajskéno šouĺu
v Ceských Budějovicích (veřejný spolkovy rejstřík).
Předsęda

to
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čl. vlI
Způsob jednání za spolek
Za spo|ekjedná, zastupuje a podepisuje a činívšechny právní úkony v zźiežitostechspolku
vůčitřetím osobám, před soudy a jinými orgány vždy předseda výboru samostatně nebo

místopředseda společně s dalšímčlenem výboru.
Za spolek se podepisují tak, Že k napsanému nebo výištěnému nźnvu spolku připojí svůj
vlastnoruění podpis a údaj o své funkci.

CI.

VIII

Kontľolníkomĺse
I

Kontrolní komise má tři členy (předseda, dva členové)s funkčnímobdobí 4 roky
Členstvív kontrolní komisi není ilučitęlnés qýkonem funkcę statutárního orgánu.

2

Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůzę.

J

Kontľolní komise doh|iží,jsou-li zźĺ|eŽitostispolku řádně vedeny a vykonává_li
spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami .Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, upozoľnína ně vybor spolku.

4.

Členswív kontrolní komisi nęní slučitelnés členstvímve výboru spolku ani s funkcí
likvidátoľa.

Čl.

x

členstvíve spolku
I

Členem spolku můŽę býtkažđáĘzickáosoba, která souhlasí s jeho činností,
posláním a stanovami spolku. Členswíve spolku vzniká na zálkladě schválęní
písemné přihlášky členskou schůzíspolku, kteń o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbliŽšímzasędáni.Osoba mladší18 let se můžestát členem spolku pouze sę
souhlasem svého zźtkonnéhozástupce.

2

Členswíve spolku je dobrovolné a můŽe být na Žádostčlena kdykoli zrušęno.

3.

Člen spolku má právo:
jednání členskéschůzę a podílet se na jejím ľozhodování hlasováním,
b) volit orgény spolku a být volen do oľgánů spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky vyboru spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
a) účastnitse
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Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členskéschůze a výboru spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodrŽovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnitna soutěŽních aktivit ách adodržovat pravidla dané

soutěŽe,
d) řádně a včas platit příslušnéčlensképříspěvky schválené členskou schůzí,
e) iniciativně se podílet na práci a ěinnosti śpolku,
f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterych byizvolen nebo kteými byl pověřen,
g) šetřit, chránit a zvelębovat majetek, ktery sloužíspolku.

členský příspěvek: pro všechny kategorie Kč 500,__ ľočně
věk nad ó5 let
Kč 300,__ ročně
5

Členstvíve spolku zanikét:
a) doručenímpísemného oznámení o vystoupení člęna předsedovi
b) úmrtímělena,
c) zánikem spolku,

ýboru spolku,

d) vyloučenímčlena pro závaŽné nebo opakované porušováním těchto stanov,
případně z jiného důvodu stanovené povinnosti zákonem. o vyloučeníčlena
ľozhoduje výbor. Rozhodnutí o vylouěení se doruěí vylouěené.u jl".'u.
e) vyškľtnutímčlena pro neplnění základních povinností, zejména nezaplacení
stanoveného členskéhopříspěvku, a to pokud poplatek nebude u\lrazęn ani na
zálkladě uýrw k úhradě s dostatečně stanovenou náhľadní lhůtou pro jeho
zaplacení, když na tu skutečnost budę člęn ve výmě upozoľněn. o vyškrtnutí
člena rozhoduje výbor spolku.

6

Veškerévypořádání vůčičlenovi, Lĺ:tęrémuzaniklo členství,proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončeníčlenství.

cr.x
Seznam členů
I

Spolek vedę za účęlemęvidęnce seznam svych ělęnů, kteý je neveřejný. Seznam
členůmůŽe být uveřejněn se souhlasem všech členů,kteľĺ3śouv něm żapsáni. Při
uveřejnění neúplného seznamu členůmusí být z něho patmé, Že je neúplný.

2

V seznamu členůse provádí ztryisy aýmazy Ękajícíseělenství osob ve spolku,
které pľovádípředseda výboru při vzniku azźnikučlenstvía dźiepři jakékoliv změně
podstatných údajůčlena.

J

Každý ělen, a to i bývalý, obdrŽí na svou žádostod spolku na jeho náklady potvrzení
s qýpisem ze seznamu členůobsahující údaje o své osobě, popř. poyrzeni,żetyto
údaje byly vymazány. Na místo zemřelého ělena můžeo potvrzenípožádat jehő
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manžel, dítě nebo rodič, a není_li žádný
znich,můžeo potvrzen í žádat jiná osoba
blizká nebo dědi c, prokáżí'li zájemhodný právní
ochrany.

čl. xr

oddíly
I

oddíl je organizačníjednotkou spolku, která nemá ptávnísubjektivitu.

2.

Předseda vyboru spolku jedná za oddíty
samostatně, řídíje a kontroluje činnosti
a aktivity oddílů,dáie rozhoduje o vseóh
zálęžitostech ođdílů,
které nĚspaoají do
pravomoci člęnskéschůze.

Ą

J

oddíl je zřizován podle příslušnosti členůk urěitému druhu
sportovní činnosti,
podle věku
členů,apod.

4

O zřízeni a zrušeníkaŽdého oddílu rozhoduje členská schůze,
která rovněž můŽe
stanovit
bližšípodmínky pro činnost a fungoŕání oddílův rámci
spolłu.

5

Ve své činnosti je oddíl povinen dodľŽovat stanovy spolku'
plnit závazky aúkoly
vyplý v ajícíz rozhodnutí orgánti spolku.

6

oddíl pečuje o vývíř9nídaných podmínek pro rozvoj
určitéhodruhu spoľtovní
ěinnosti, přičemŽ pečuje, udržuje a
telor.y.łrovné a sportovní zařízení,
-pľovozujé
které ke své činnosti využívá,vytvźňí
mateiiální a jiné poornĺnLý pro sportovní
činnost, organizuje sportovní soutéŽe. Dalšípůsobnost
a činnost oddíĺu
-.iz. vymezit
členská schůze spolku.

čl. xrr

Majetek spolku a hospodaření
Způsob majetkového vypořádá;í přĺ zánĺku spolku
I

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) člensképříspěvky,

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní
činnostíspolku, zejména
v souvislosti s provozovánímsportovních zaÍízení,
která spolku vlastní

nebo užívá,
a organizováním sportovní činnosti, nebo dosahované
z vedlejšíhospodářské
ěinnosti v rámci vydaných Živnostenských oprávnění,
c) příspěvky a dotace od spoľtovních svaztl,
d) dotace a příspěvky ze stéúníhorozpočtu nebo jiných
veřejných rozpočtů,granty
dary, apod,
e) majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.

2

Majetek spolku je ve. vlastnictví spolku jako celku. o převodech
vlastnického prźna
k majetku, kľomě majetku nęmoviiého, o
nabý,vini
a pozbývání, o všech dalších
i.ho
dispozicích s ním,. ľozhoduje vybor
o
veškeý._l' aišporicích a nakládání
'poiku. ľozhodujě
(nabývání, pozbývání) s nemoviým majetkęm
člęnskäschůze.
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V případě záĺiku spolku je jeho likvidačnízůstatek bezplatněpřeveden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíŽ cíle jsou blízkécílůmspolku.

čl xrrr
Závérečnáustanovení
I

NenĹli v těchto stanovách uvedęno.iinak, řídíse organizace, činnost, zrušeníazćnik
nebo přeměna spolku ustanoveními 2t4- 3O2 zčkona č:. 89/2012
$
sb. občansĘ
s
zákonik.

2

Spolek, v souladu s ustanovením $ 304t až 3048 zákonač,.89/2ol2 Sb.
občanstcý
$
zátkoník' se touto novęlizovanou úpravou úplnéhoznění stanov přizpůsobuje
ä
podřizuje zákonu č). 89/2012 Sb. jako celku.

J

\ávrhy na zéryisy změn ve veřejném spolkovém rejstříku se provádí na příslušném
formuláři.

4

Úphé zĺěni stanov spolku

5

Toto úplnéznění stanov nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzíspolku
dne29.4.2016.

a dalšínutné přílohové..listiny budou uloŽeny ve veřejném
spolkovém rejstříku, vedeném KrajsĘm soudem ČeskéBudějovice.

V Boršově nad Vltavou dne 29.4.2016

členské

spolku

ověřující členskéschůze spolku

rffit
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