Stanovy spolku
ATLETIK RUDNÁ, z. s.
I.
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku: ATLETIK RUDNÁ zapsaný spolek
Sídlo spolku: Masarykova 878/115 , Rudná , PSČ 252 19
IČ: 22745 734
Sp.zn.: L 24207 vedená u Městského soudu v Praze
Spolek působí na území Rudné, Praha-Západ a Hlavní město Praha a nečlení se na dílčí organizační jednotky –
celý spolek je jedinou organizační jednotkou.
Charakter spolku: Spolek je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění.
Sdružují se v něm osoby, které se věnují vzdělávací, výchovné a volnočasové práci s mládeží a dětmi
s regionálním, národním i mezinárodním dosahem a s důrazem na sportovních, pohybových a kreativních
aktivit dětí a mládeže.
II.
Hlavní poslání a cíle činnosti Spolku
Hlavním posláním Spolku je:
1. Vzdělávací, výchovná a volnočasová práce s mládeží a dětmi s důrazem na sport, zdraví a kreativitu.
Organizovat volnočasové sportovní atletické činnosti pro co nejširší okruh veřejnosti, především z řad dětí a
mládeže. Organizovat výkonnostní sportovní atletické činnosti. Organizovat a zúčastňovat se v regionálních,
národních i mezinárodních sportovních závodech a mítinku. Organizace regionálních, národních i
mezinárodních lekcí, cvičení, prezentací, uměleckých a kulturních festivalů, workshopy, rodinná představení a
další aktivity rozvíjející osobnost u dětí a mládeže.
2. Koordinovat činnost svých členů, trénovat, vzdělávat, pořádat sportovní a umělecké akce a setkání;
3. Soustředit finanční prostředky s cílem hradit činnosti uvedené výše.
4. Soustředit finanční prostředky s cílem, zabezpečení kvalifikovaných trenérů, lektorů, cvičitelů a různých
přednášejících a učitelů pro činnosti uvedené výše.
III.
Orgány Spolku
1. Členská schůze
1.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, a do její působnosti náleží:
• určit hlavní zaměření činnosti Spolku;
• rozhodovat o změně Stanov Spolku;
• schvalovat výsledek hospodaření Spolku;
• hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;
• rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
1.2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku zpravidla jedenkrát do roka;
1.3 Zasedání členské schůze Spolku se svolá vhodným způsobem (např. vyvěšením na webových stránkách
Spolku) ve lhůtě nejméně deset dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program
zasedání;
1.4 Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze Spolku a požadovat i dostat na něm
vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze Spolku;
hlasovat na členské schůzi však mohou pouze členové Spolku po dovršení 16 let;
1.5 Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku, kteří mohou hlasovat na
členské schůzi. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení, kteří mohou na
členské schůzi hlasovat; každý člen Spolku, který může hlasovat na členské schůzi, má jeden hlas;

1.6 Zasedání Členské schůze zahájí předseda Spolku, popřípadě jiný pověřený člen výboru; po zahájení ověří,
zda je členská schůze usnášeníschopná a následně i řídí její zasedání;
1.7 Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a seznámí se zápisem
členskou základnu vhodným způsobem (např. vyvěšením na webových stránkách Spolku);
1.8 Není-li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může výbor nebo ten, kdo původní zasedání
svolal, svolat ve lhůtě nejméně pěti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání.
Náhradní zasedání se mohou zúčastnit pouze členové Spolku přítomní na neusnášeníschopné Členské schůzi;
1.9 Na náhradním zasedání může členská schůze jednat pouze o záležitostech, zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů;
Na členskou schůzi se použijí ustanovení § 248 až 257 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, pokud tyto
stanovy nestanoví jinak;
2. Výbor
2.1 Výbor je statutárním orgánem Spolku. Za výbor navenek jedná jeho předseda, popřípadě předsedou
pověřený člen výboru;
2.2 Výbor spravuje záležitosti Spolku mezi členskými schůzemi;
2.3 Výbor má lichý počet členů, maximálně však sedm členů. Výbor se skládá z předsedy
Spolku a z dalších členů výboru Spolku, z nichž jeden z členů musí být pověřen funkcí hospodáře;
2.4 Funkční období členů výboru spolku je dva roky;
2.5 Předsedu a ostatní členy výboru, volí členská schůze Spolku;
2.6 Výbor je svoláván předsedou Spolku dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka;
2.7 Výbor má zejména tato oprávnění:
• vytvářet, měnit a rušit předpisy Spolku, závazné pro členy Spolku;
• schvalovat hlavní cíle činnosti Spolku;
• projednávat a stanovovat výši členských příspěvků členů Spolku;
• svolat a připravit zasedání členské schůze a jeho program;
2.8 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen výboru má při
hlasování výboru jeden hlas;
2.9 Jednání výboru je neveřejné. Právo účastnit se jednání výboru mají pouze členové výboru, případně
předsedou přizvaní členové Spolku nebo přizvaní hosté;
2.10 Výbor může rozhodovat i mimo své zasedání, a to s využitím písemné či emailové
komunikace (per rollam);
2.11 Funkce člena výboru zaniká:
•odstoupením z funkce člena výboru; v tomto případě zaniká funkce dnem doručení odstoupení na adresu sídla
Spolku nebo předáním předsedovi Spolku;
•odvoláním z funkce člena výboru členskou schůzí Spolku;
• úmrtím člena výboru;
Pokud zanikne funkce člena výboru některému ze členů výboru (popř. více členům), kooptují zbývající
členové/člen výboru z členů Spolku náhradní členy/člena výboru (až do plného počtu původních členů), a to na
dobu až do nejbližšího zasedání členské schůze, kde výbor navrhne, aby členská schůze kooptované členy /
člena ve funkci člena výboru potvrdila, nebo aby zvolila nového člena/členy výboru (až do plného počtu členů);
3. Předseda
3.1 Předseda je statutární zástupce Spolku, zároveň je řídící a výkonný orgán Spolku. Předseda spolku
podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému, předepsanému nebo otisknutému názvu spolku připojí svůj podpis s
uvedením, že jde o předsedu spolku.
3.2 Předseda plní zejména tyto úkoly:
•připravuje jednání výboru, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti Spolku mezi zasedáními výboru;
• svolává výbor a řídí jeho zasedání;
• projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
• pravidelně informuje členy Spolku o činnosti Spolku;

•řeší otázky související s hospodařením Spolku a provádí roční kontrolu hospodaření Spolku, případně k tomu
pověří člena výboru Spolku;
• vede dokumentaci o činnosti Spolku, případně k tomu pověří člena výboru Spolku;
• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a
návrh cílů další činnosti;
• vykonává další činnosti související s naplněním poslání a plnění cílů Spolku a v této souvislosti je oprávněn
případně vytvářet další poradní a výkonné orgány k plnění krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých úkolů
a cílů;
• jedná jménem spolku jako statutární orgán
3.3 Předseda spolku může pověřit k jednání jménem spolku (zastupování spolku) anebo k vykonávání soustavné
činnosti jménem spolku fyzickou či právnickou osobu anebo udělit plnou moc k zastupování.
3.4 Předseda spolku je povinen dbát na dobré jméno spolku;
3.5 Funkční období předsedu spolku je dva roky;
IV.
Členství, práva a povinnosti členů Spolku
1. Členem Spolku se může stát každá právnická či fyzická osoba;
2. Členství ve Spolku vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství výborem Spolku a uhrazením
řádného a případně mimořádného členského příspěvku ve výši určené aktuálním vnitřním předpisem pro dané
období, ve kterém uchazeč o členství svoji přihlášku podává;
3. Členství ve Spolku zaniká:
• vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení na adresu sídla Spolku;
• vyloučením, v případě že člen hrubě nebo opakovaně jedná proti zájmům a účelu Spolku, popřípadě pokud
nezaplatí členský příspěvek ve výši stanovené pro dané období výborem; o vyloučení rozhoduje výbor;
•úmrtím člena;
4. Spolek vede seznam svých členů; pověřený člen výboru do seznamu zapíše každého člena, kterému vznikne
členství ve Spolku a vymaže každého (bývalého) člena, kterému členství ve Spolku zaniklo; výbor Spolku je
oprávněn poskytnout seznam členů třetím subjektům, avšak výhradně v souvislosti a naplňováním účelu
Spolku, popřípadě získáváním příspěvků na činnost Spolku; seznam členů Spolku není bez souhlasu výboru,
popřípadě předsedy, přístupný;
5. Každý člen Spolku má právo:
účastnit se činnosti Spolku;
• volit do orgánů Spolku, avšak pouze, pokud dovršil věku 16 let
• být volen do orgánů spolku, avšak pouze, pokud dovršil věku 18 let;
•být informován o činnosti Spolku;
• obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na předsedu Spolku a výbor
Spolku, svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech
činnosti Spolku;
• využívat pomoci a podpory Spolku v činnosti vyplývající z poslání Spolku;
6. Každý člen Spolku je povinen:
• dodržovat stanovy Spolku, jakož i řády a předpisy vydané Spolkem (výborem);
• přispívat k naplňování poslání a cílů Spolku;
•být evidován v seznamu členů Spolku;
• řádně vykonávat svěřené funkce ve Spolku;
•řádně platit členské příspěvky stanovené výborem Spolku.
V.
Majetek a hospodaření Spolku
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací a věnuje se nevýdělečné činnosti. Příjmy budou tvořit především členské
příspěvky a dary. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení financí, z nichž bude spolek
uskutečňovat svou činnost, je však možná, a to v souladu s platnou právní úpravou.

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov.
Výdaje mohou být uskutečňovány podle internímu předpisu spolku a uvážení předsedy spolku.
3. Spolek samostatně spravuje svůj majetek, o konkrétním nakládání s majetkem Spolku rozhoduje výbor;
Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu;
4. Příjmy Spolku tvoří zejména:
•členské příspěvky;
• dotace a granty;
• jiné příjmy;
5. Majetek Spolku je určen k plnění poslání a cílů Spolku;
6. Hospodaření spolku je vedeno podle obecně závazných právních předpisů;
VI.
Okolnosti zániku spolku
V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci rovným dílem rozdělen mezi všechny členy
spolku.

Stanovy Spolku byly schváleny na 1. ustavující schůzi k založení Spolku dne 10.4.2017.
Tyto stanovy schválila a vydala členská schůze spolku dne: 10.04.2017
Podpis statutárního orgánu spolku:

Mgr.Miroslav Donchev

