STANOVY
spolku Krnovská šipková liga, z.s.
________________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
Spolek Krnovská šipková liga, z.s. (dále jen KŠL) je dobrovolným, nevládním, neziskovým
a nepolitickým svazkem občanů, provozujícím šipkový sport na území města Krnova a
blízkého okolí.
Sídlem KŠL je …………………………, 794 01, okr. Bruntál.
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem KŠL je:
a) Organizace šipkového sportu,
b) Spolupráce s ostatními organizacemi,
c) Rozvoj a podpora členské základny.
2. Hlavní činností KŠL je:
a) Praktická činnost při organizaci a pořádání chodu ligové soutěže KŠL,
b) Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy KŠL.
III.
Orgány KŠL
1. Nejvyšším orgánem KŠL je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně,
aby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Schválila případné změny stanov,
Zvolila výbor KŠL, případně, aby tento výbor nebo prezidenta KŠL odvolala,
Schválila zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za předcházející období,
Stanovila hlavní směry činnosti KŠL na další období,
Rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
Vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.

2. Zasedání členské schůze KŠL svolává výbor KŠL. Usnášeníschopná je, pokud se
zúčastní nadpoloviční většina všech členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
svolá výbor KŠL náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního
konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů. Člen KŠL může zplnomocnit jiného člena KŠL k hlasování jeho
jménem na členské schůzi.
3. Členská schůze KŠL bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání
podnět.
4. Členská schůze KŠL přijímá rozhodnutí 3/5 většinou hlasů. O zrušení spolku likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje 3/5 většinou.
5. Činnost KŠL mezi členskými schůzemi řídí výbor KŠL, který volí ze svého středu
prezidenta KŠL a přiděluje ostatním členům výboru jejich funkce.
6. Výbor KŠL má pět členů – prezidenta KŠL, účetního, jednatele, sportovního ředitele a
jednoho člena bez přímých funkcí. Výbor KŠL se schází dle potřeby. Výbor KŠL
může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů a zároveň je
přítomen prezident KŠL. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů.
7. Výbor KŠL je volen na období tří let.
8. Výbor zejména:
a) Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze KŠL,
b) Organizuje a řídí hospodářskou činnost KŠL,
c) Připravuje podklady pro členskou schůzi KŠL,
d) Organizuje a řídí vlastní soutěž KŠL a výši startovného za jeden tým,
stanovuje výši kauce ke startovnému, která pokud tým dohraje celou soutěž, se
vrací zpět vkladateli. Kauce propadá ve prospěch KŠL v případě, že tým
z vlastní vůle z jakékoliv příčiny ukončí účast v soutěži předčasně,
e) Stanovuje výši členských příspěvků na následující období.
9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru KŠL je prezident KŠL
povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.
10. Prezident KŠL je jeho statutárním orgánem. Prezident KŠL zastupuje KŠL ve všech
věcech. Jeho funkční období je tříleté. Prezident KŠL je volený výborem KŠL.
IV.
Členství
1. Členem KŠL se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor KŠL rozhodne o přijetí žadatele na základě
písemného přihlášení. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo, popř. telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Výbor KŠL rozhoduje o přijetí na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Člen KŠL má právo zejména:
a) Účastnit se veškeré činnosti KŠL, volit výbor a další orgány spolku a být volen
do těchto orgánů,
b) Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti KŠL,
c) Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti KŠL.
6. Člen KŠL je povinen zejména:
a) Dodržovat stanovy spolku a herní řád KŠL,
b) Hájit zájmy a dobré jméno KŠL,
c) Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
7. Členství zaniká na základě oznámení člena KŠL o ukončení členství v KŠL, dále
úmrtím, nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
V.
Majetek a hospodaření
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši stanovené
výborem KŠL, ze startovného jednotlivců a jednotlivých týmů, z finančních postihů za
porušení herního řádu KŠL a případnými dary od fyzických a právnických osob či
získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem
činnosti KŠL, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy KŠL na členské schůzi.
3. V případě zániku KŠL je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. spolku se sportovním zaměřením.
4. Finanční prostředky jsou uchovávány na účtu u bankovního ústavu. Manipulace
s těmito prostředky je podmíněna dvěma podpisy ze tří z podpisového vzoru.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne …………. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

