
STANOVY 

Ztracené kobylky, z.s. 

Část I.
Základní ustanovení

Spolek s názvem Ztracené kobylky, z.s. (dále jen spolek) je samostatný a dobrovolný svazek
členů,  kteří  provozují  sportovní  činnost,  převážně  propagaci  cykloturistiky  a  orientačních
sportů v přírodě a další činnosti s tím bezprostředně související.

Sídlo:  Vítězná 1569, byt č.3,  27401 Slaný

II.
Účel a hlavní činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností spolku je:
1) Provozovat  a  pořádat  sportovní  činnost  uvedenou  v čl.I,  tuto  činnost  organizovat  a

vytvářet pro ni materiální a provozní podmínky
2) Účast na sportovních soutěžích a soustředěních.
3) Sdružování členů sportovního klubu za účelem celoročního zvyšování fyzické kondice,

rozvoj všestrannosti a zároveň podpora duševního zdraví, sportovní vyžití mládeže.

III.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší
b) předseda spolku jako orgán výkonný a statutární
c) výbor

2. Valná hromada

2.1. Valná hromada(shromáždění členů) je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je 
složena ze všech členů spolku starších 18ti let. 

2.2. Valná hromada se svolává pozvánkou poštou, emailem, telefonicky. 

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat   místo a čas konání zasedání a program jednání valné 
hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání valné 
hromady. 

2.4. Předseda jako orgán statutární,  je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu 
nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo  z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v 
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tomto případě předseda jako orgán statutární valnou hromadu do 30 dnů od doručení 
řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku;  rozhodnutí o změně sídla

c) volba a odvolání předsedy, 

d) schválení výsledku hospodaření, 

e) určení hlavních směrů činnosti spolku, 

f) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních 
předpisů dle těchto stanov, 

g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,  

h) přezkum  rozhodnutí o vyloučení člena 

2.7. Usnesení valné hromady se přijímá většinou hlasů účastníků valné hromady v době  
usnášení

2.8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí  většina přítomných. 

2.9. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda        
spolku nebo pověřený člen vspolku.

 2.10. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 
svolal, kdy se konalo, jaké další orgány valná hromada zvolila a jaká byla přijata 
usnesení.

2.11. Funkční období členů valné hromady je 5leté. 

3. Předseda

3.1. Předseda je výkonným a zároveň statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem 
spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady.. V případě, že předseda jedná 
jménem spolku  v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, 
kterou tímto jednáním způsobí. 

3.2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis. 

3.3. Funkční období předsedy je pětileté . 

4. Výbor

Výbor je tříčlenný.

1) Výbor vykonává zejména tyto činnosti:
- koordinuje činnost spolku
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- svolává shromáždění členů
- rozhoduje o přijetí a vyloučení členů
- rozhoduje o změnách stanov
- volí ze svých členů předsedu 
- rozhoduje o nakládání s majetkem spolku
- rozhoduje o zániku spolku

2) K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

3) Členové výboru jsou zvoleni na 5 let. Dnem vzniku jejich funkce je den jejich zvolení.

4) Výbor je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech sdružení, není-li v těchto stanovách
výslovně uvedeno, že o nich rozhoduje valná hromada.

IV.

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby,
které projeví svůj souhlas s cíli činnosti sdružení a právy a povinnostmi, která mají členové
sdružení  podle  těchto  stanov.  Členství  musí  schválit  valná  hromada  a  to  nadpoloviční
většinou přítomných členů.

2. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která 
ztotožňuje s účelem hlavní činnosti spolku a hodlá se podílet na naplňování společných 
zájmů.

3. O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje valná hromada.
4. Spolek vede seznam členů v elektronické podobě.

A) Práva členů sdružení
Člen spolku (dále jen člen) má tato práva:
- podílet se na činnosti sdružení
- volit předsedu spolku
- být volen za předsedu spolku
- obracet se na valnou hromadu a předsedu spolku s podněty a stížnostmi
- účastnit se členských schůzí spolku
 B) Povinnosti členů sdružení
Člen spolku má tyto povinnosti:
- podílet se v rámci svých možností na činnosti spolku a uskutečňovat jeho cíle
- dodržovat kázeň a zákonnost, plnit usnesení orgánů spolku
- pracovat na rozšiřování členské základny
- chránit a nepoškozovat majetek a zařízení spolku
C) Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením člena
- vyloučením  z důvodů  závažného  nebo  opakovaného  porušování  stanov  nebo  jiných

členských povinností
- úmrtím fyzické osoby
- zánikem spolku bez právního nástupce
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V. Zrušení, zánik a likvidace spolku

1) Sdružení zaniká: 
a) dobrovolným  rozpuštěním  na  základě  rozhodnutí  valné  hromady  nebo  sloučením

s jiným spolkem.
2) Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání

Část VI.
Zásady hospodaření sdružení

1) Sdružení získává finanční prostředky ke své činnosti z těchto zdrojů:
- dobrovolné členské příspěvky
- dotace od státu na podporu činnosti
- dary fyzických a právnických osob
- výnosy z pořádání akcí spolkem

2) Za hospodaření s majetkem spolku odpovídá výbor.

Část VII.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1) Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 5.2.2016
2) Znění těchto stanov je účinné od data jejich schválení.
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