
 

 

 

 

S T A N O V Y 
SportovnSportovnSportovnSportovní oddíl Ski klub KRUŠ�OBORCI 

Tak jak zní poté co je schválila ustavující schůze (valná hromada )sportovního oddílu konaná 
na Bouřňáku dne 20.4.2012 
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Článek I. 

Základní ustanovení 

Sdružení Ski klub Krušnoborci vzniká a bude působit na základě zákona č.83/1990 Sb.            
O sdružování občanů, ve znění jeho pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o sdružování 
občanů). Toto sdružení tedy vzniká v souladu s citovaným zákonem dnem jeho řádné 
registrace v souladu s § 6 odst. 1 zákona a vzniká v z podnětu jeho ustavujících členů, kteří se 
na obsahu těchto stanov dohodli na ustavující schůzi sdružení. 

Do doby registrace sdružení jedná jeho jménem přípravný výbor. 

Hlavním cílem sdružení je vykonávat veškeré činnosti směřující k sportovnímu vyžití svých 
členů se zaměřeními lyžování a k měření jejich sil s obdobnými sportovními oddíly, včetně 
všech doprovodných činností směřujících k tomuto cíli. 

Sdružení vytváří potřebné ekonomické, materiální a legislativní podmínky, které směřují 
k naplňování jeho základních poslání a cílů. 

 

Článek II. 

�ázev sdružení 

Toto sdružení bude vykonávat svou činnost pod názvem: 

Sportovní oddíl Ski klub Krušnoborci 

 

článek III. 

Sído sdružení 

Sídlem sdružení je: 

Vančurova ul. 1628, 436 01 Litvínov 

 

Článek IV. 

Orgány sdružení,způsob ustanovování orgánů sdružení 

Orgány sdružení jsou:  1. valná hromada 

                                      2. představenstvo 

 

 



Představenstvo se skládá nejméně ze 3 členů ve věku nad 18 let,kteří jsou voleni valnou hromadou a 

to:  1) předsedou klubu 2) místopředsedou klubu 3) tajemníkem klubu 

Valná hromada volí a odvolává předsedu, místopředsedu a tajemníka představenstva Bere na 
vědomí zprávu o činnosti a hospodaření klubu předloženou představenstvem. 

Představenstvo je oprávněno řídit běžnou činnost klubu, rozhodovat o všech věcech vč. 
finančních operací, hospodaření, nákupu materiálu a příjímání nových členů. Při 
rozhodování a  rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Schůzi členů sdružení svolává předseda nebo tajemník sdružení podle potřeby, nejméně však 
jedenkrát do roka. 

Valná hromada je usnášeníschopná, je li přítomno nejméně 8 členů sdružení. 

Usnesení se přijímá většinou přítomných hlasů valné hromady.  

Schůzi členů sdružení řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo 
tajemník nebo schůzí zvolený člen sdružení. 

Předseda, místopředseda a tajemník vykonávají své funkce tak dlouho, dokud z těchto funkcí 
sami neodstoupí nebo dokud některý ze členů sdružení nenavrhne na schůzi členů sdružení 
novou osobu pro výkon některé z těchto funkcí a takto navržená osoba je valnou hromadou 
zvolena. 

Předseda, místopředseda a tajemník jednají navenek jménem sdružení se třetími osobami, a to 
každý samostatně, zodpovídají členům sdružení za hospodaření sdružení, zajišťují vedení 
účetnictví sdružení a předkládají schůzi členů sdružení zprávy o činnosti sdružení a o 
výsledcích hospodaření. 

Článek V. 

Vznik a zánik členství ve sdružení 

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý, kdo se zaváže hájit 
jeho cíle, přispívat k naplnění jeho účelu, hradit členské příspěvky stanovené valnou 
hromadou a dodržovat stanovy sdružení. 

Členství vzniká schválením přijetí nového člena představenstvem. 

Předseda, místopředseda a tajemník sdružení vedou seznam členů sdružení. 

Členství ve sdružení zaniká písemným oznámením člena předsedovi, místopředsedovi nebo 
tajemníkovi sdružení, že končí své členství ve sdružení. 

Členství ve sdružení zaniká úmrtím člena. 

Členství může zaniknout také na základě rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, pro 
hrubé porušení povinností člena nebo neuhrazení členských příspěvků. K takovému 
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení. 



Sdružení – sportovní oddíl Krušnoborci nebude zřizovat žádné nižší organizační jednotky. 
V případě, že by členská schůze v budoucnosti rozhodla jinak, musí taková členská schůze 
nejdříve rozhodnout o změně stanov tohoto sportovního oddílu. 

Článek VI. 

Zánik sdružení 

a)hlasováním schvaluje zánik klubu valná hromada, 

 b)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 

c)pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění, 

d)zrušením podle jiného právního předpisu 

 

Článek VII. 

Zásady hospodaření sdružení 

Příjmy sdružení tvoří výtěžky z jednotlivých akcí pořádaných sdružením a dobrovolné 
příspěvky a dary členů sdružení nebo jiných fyzických či právnických osob, orgánů a institucí. 

Tyto prostředky budou shromážděny na účtu sdružení. Podpisové právo k nakládání s tímto 
účtem mají předseda, místopředseda a tajemník sdružení. 

Prostředky sdružení budou vynakládány k dosažení účelu, k němuž bylo toto sdružení 
založeno, tzn. k co nejvšestrannějšímu sportovnímu vyžití svých členů. 

Za hospodaření sdružení zodpovídají předseda, místopředseda a tajemník sdružení, kteří jsou 
povinni po skončení každého kalendářního roku vyhotovit uzávěrku sdružení a s výsledky 
hospodaření seznámit na schůzi členy sdružení a požádat je o schválení účetní uzávěrky. 

Předseda, místopředseda a tajemník dále zodpovídají za splnění případných daňových nebo 
obdobných povinností sdružení, včetně včasného podání potřebných daňových přiznání. 

Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise volená valnou hromadou. 

Majetek klubu je ve vlastnictví jako celku. O převodech majetku, o jeho nabývání a pozbývání 
rozhoduje valná hromada. 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy Sdružení byly schváleny valnou hromadou dne 20.4.2012 a nabývají účinnosti a 
závaznosti dnem registrace u MV ČR podle podmínek zákona č.33/1990 Sb.o sdružování 
občanů. 



Stanovy lze měnit pouze rozhodnutím valné hromady a to na základě rozhodnutí prosté 
většiny přítomných členů. Předseda, místopředseda a tajemník sdružení zodpovídají za 
vyhotovení schválených změn, dodatků a úplných znění stanov sdružení a uchovávají platné 
znění stanov. 

 

V Litvínově 20.dubna 2012 


