
Název: 

Sídlo: 

Stanovy spolku 

Čl.t. 
Název a sídlo 

SKATE KLUB Havířov z.s. (dále jen "spolek") 

Dlouhá třída 484/37, Havířov-Město, 736 Ol 

Čl. 2 

Statut spolku 

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 

Spolek je právnickou osobou. 

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

Čl. 3 
Účel a hlavní činnost spolku 

Účelem spolku je sjednotit lidi z Havířova a okolí, kteří mají rádi longboarding, 
skateboarding, koloběžky, kolečkové brusle a kolo (dále jen "Sport") a aktivity s tím 
spojené, aby to napomohlo k dalšímu rozvoji a podpoře tohoto Sportu v Havířově (dále jen 
"Účel spolku"). 

Činnost spolku směřuje k naplnění Účelu spolku, tak jak je výše popsán, co by společného 
zájmu jeho členů. Z účelem naplnění a podpory Účelu spolku budou vyvíjeny tyto hlavní 
činnosti: 

a) podpora rozvoje Sportu v Havířově a jeho okolí; 
b) zvyšování počtu aktivních sportovců; 
c) usilovat o vznik nových prostor pro Sport; 
d) zajistit krytý prostor, kde by se Sport mohl provozovat i v zimním období; 
e) organizace a podpora sportovních akcí a závodů; 
f) všeobecná popularizace Sportu mezi veřejností; 
g) podpora zájmu mládeže o Sport. 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

Účel spolku je financován především, ale nejenom z členských příspěvků, ze sponzorských 
darů, grantů, dotací, kdy veškeré finančí příjmy jsou použity ke krytí nákladů spolku, které 
směřují k naplňování účelu spolku a jeho vlastní správy. 



Čl. 4 
Členství 

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let , bez rozdílu pohlaví, vyznam, 
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, dále také právnické 
osoby. 

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. 

Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

Členství zaniká: 
vystoupením člena písemným oznámením výboru, 
úmrtím člena, 
u právnické osoby jejím zrušením, 
zrušením členství na základě rozhodnutí výboru, 
zánikem spolku. 

Dokladem členství je potvrzení vydané výborem spolku nebo členský průkaz vydaný 
výborem spolku. 

Čl. 5 
Práva a povinnosti členů 

Člen spolku má právo: 
účastnit se jednání členské schůze, 
volit orgány spolku, 
být volen do orgánů spolku, 
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich V)jádření, 
být pravidelně informován o dění ve spolku 
užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických 
poplatcích, atd.) 

Člen má povinnost zejména: 
dodržovat stanovy spolku, zákony, usnesení orgánů spolku, 
aktivně se podílet na plnění Účelu spolku, 
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
plnit úkoly stanovené orgány spolku, 
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, 
aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku 

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 



Členství ve spolku není věkově omezeno. Fyzické osoby mladší 15 let musí současně s 
přihláškou předložit písemný souhlas zákonného zástupce s členstvím nezletilého ve spolku. 

Členství ve spolku je bezplatné. 

Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. 

Orgány spolku jsou: 

Čl. 6 
Orgány spolku 

(i) Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku 
(ii) Výbor spolku, který je tvořen 3 členy, a to předsedou výboru, dále místopředsedou 

výboru a členem výboru. Členy výboru do jejich funkcí volí členská schůze, která 
zasedá min. lx ročně. 

Čl. 7 
Členská schůze 

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 

Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro 
období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá 
další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak 
náleží: 

určit hlavní zaměření činnosti spolku, 
rozhodovat o změně stanov, 
schvalovat výsledek hospodaření spolku, 
volit členy výboru spolku, 
hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 
rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku, 

Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 
30 dní před jejím konáním, případně může být vyvěšena na webových stránkách 
www.skateparkhavirov.cz. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina členů spolku. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto 
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si 
rovny. 



Výbor spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to 
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. 
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 
předsedal, jaké usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku 
může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

Čl. 8 
Výbor spolku 

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 

Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů 
spolku. 

Výbor má tři (3) členy, kteří jsou voleni na dobu pěti let. 

Výbor svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát ročně. 

Výbor zejména: 
volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 
koordinuje činnost spolku, 
svolává členskou schůzi, 
zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 
rozhoduje o přijetí za člena spolku. 
rozhoduje o vyloučení člena spolku 

Spolek zastupuje předseda výboru. 

Předseda výboru je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn 
rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, 
s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní 
poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž 
předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku 

Výbor je usnášeníschopný, je-li pří to mna nadpoloviční většina všech jeho členů. 



Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde 
usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor. 

Čl. 9 
Majetek a hospodaření 

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména prostřednictvím dědictví a odkazů, z 
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních 
grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 
financování činností naplňujících Účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 
realizaci těchto činností. 

Prostředky spolku nesmějí být požívány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí 
to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje požití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 
naplňování poslání a Účelu spolku. 

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu 
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem spolku. 

Čl. to 
Závěrečná ustanovení 

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku. 
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

V Havířově, dne ~- Ý · J..o -:r;-

Petr Vašut 1~&.cP;-~ 


