Billiard Stars

Stanovy
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I
Název a sídlo
Název spolku je: Billiard Stars, z.s. (dále jen “spolek”)
Pro oficiální styk lze použít i název bez dodatku “z.s.”
Sídlo spolku: Dolce 119, 33401 Přeštice

Čl. II
Účel spolku
Billiard Stars je samosprávným spolkem osob na principu individuálního
dobrovolného členství fyzických osob, jehož činnost je zaměřena na uspokojování
jejich potřeb v oblasti sportovní a společenské. Účelem sportovního klubu je vyvíjet
činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu o vlastní sportovní a společenské
vyžití.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku coby společného zájmu jeho
dobrovolných členů, a to zejména prostřednictvím:
a) sdružování zájemců o kulečníkový sport
b) organizování sportovní, společenské či vzdělávací činnosti pro členy spolku i
veřejnost na rekreační i výkonnostní úrovni
c) vytváření vhodných materiálních, tréninkových i finančních podmínek
d) osvěty, vzdělávání, publicitou a marketingem billiardu
e) vedení členů k dodržování základních sportovních, etických a morálních
pravidel
f) spolupráce s jinými fyzickými či právnickými osobami se zájmem o sport
g) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při získávání materiální i
nemateriální podpory

Spolek nebude vykazovat žádnou vedlejší výdělečnou činnost.

Čl. IV
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická osoba, která:
a) souhlasí s účelem spolku, jeho hlavními činnostmi a těmito stanovami
b) doručí písemnou přihlášku s vlastnoručním podpisem výkonnému výboru (v
případě nezletilosti se souhlasem zákonného zástupce)
c) řádně uhradí vstupní a členský poplatek
d) získá souhlas nadpoloviční většiny členů výkonného výboru
Každý člen spolku má právo:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovních a
společenských akcí spolku
b) využívat výhod plynoucích ze členství ve spolku
c) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na rozhodování hlasováním
d) volit orgány spolku, nebo být do nich volen
e) být informován o činnosti spolku, příp. předkládat návrhy, podněty a
připomínky orgánům spolku
Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, usnesení výkonného výboru a ostatní vnitřní předpisy
b) hájit zájmy a dobré jméno spolku
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k naplnění jeho
činnosti
d) řádně a včas platit členské příspěvky ve výši a lhůtě stanovené výkonným
výborem
Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru
b) vyloučením člena členskou schůzí pro jednání v rozporu s těmito stanovami
c) úmrtím člena
d) zánikem spolku
Seznam členů spolku je veřejný a přístupný na internetových stránkách spolku.
Zápisy provádí předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku.

Čl. V
Orgány spolku
a) Členská schůze
b) Výkonný výbor
c) Předseda

Čl. VI
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku složená ze všech jeho členů (mladší
18 let vykonávají svá práva prostřednictvím zákonným zástupců).
Členskou schůzi svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně, nebo
na žádost (písemnou či elektronickou) alespoň 1/3 členů spolku. Pozvánka na
jednání členské schůze bude obsahovat informaci o místě, datu, čase a programu a
bude zaslána na kontaktní email všech členů a zároveň bude zveřejněna na
internetových stránkách spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně 3 členů spolku s
řádným členstvím. K platnosti jednotlivých usnesení členské schůze je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných (v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy spolku), o změně stanov či zrušení spolku musí kladně hlasovat nejméně
dvoutřetinová většina přítomných členů.
Členská schůze:
a) schvaluje stanovy spolku či jejich změnu
b) volí a odvolává předsedu spolku a členy výkonného výboru (způsob volby si
určí členská schůze hlasováním)
c) vetuje rozhodnutí výkonného výboru
d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za období
uplynulé od poslední členské schůze
e) schvaluje plán spolku na další období a stanovuje tak úkoly pro výkonný výbor
f) rozhoduje o zrušení členství členů
g) rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání
Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny a
platné za předpokladu splněných závazků vůči spolku. Pouze v případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
Pověřený člen spolku vypracuje do 15 dnů ode dne členské schůze zápis z jednání,
který svým podpisem ověří další jeden člen spolku.

Čl. VII
Výkonný výbor
Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku s cílem zabezpečit plnění úkolů a cílů
spolku.
Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech spolku, pokud nejsou těmito
stanovami svěřeny do rozhodování členské schůzi.

Výkonný výbor má minimálně 3 členy volené členskou schůzí na dobu 5 let.
Prvními členy výkonného výboru jsou zakládající členové.
Výkonný výbor řídí předseda. Předseda je povinným členem výkonného výboru. Ze
svého středu si výkonný výbor může zvolit další funkcionáře jako místopředsedu,
hospodáře a podobně. Za spolek může jednat rovněž člen spolku pověřený
výkonným výborem.
Zasedání výkonného výboru svolává kterýkoliv člen výkonného výboru, a to emailovou formou s uvedením data, času, místa a programu jednání. K platnosti
usnesení výkonného výboru je potřeba nadpoloviční souhlas členů výkonného
výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Z každého jednání výkonného výboru vyhotoví předseda nebo jím pověřený člen
výkonného výboru zápis.
Výkon funkce člena výkonného výboru je čestný, tzn. bez nároku na odměnu, pouze
s nárokem na úhradu účelně vynaložených nákladů předem schválených výkonným
výborem. Mimořádné odměny mohou být členovi spolku vyplaceny na základě
rozhodnutí členské schůze.
Členství ve výkonném výboru zaniká:
a) zánikem členství dotyčného ve spolku
b) na základě písemného vzdání se členství dotyčného ve výkonném výboru
c) odvoláním dotyčného z funkce členskou schůzí
V případě snížení počtu členů výkonného výboru pod minimální hranici není tento
usnášeníschopný a předseda spolku (případně jeho zástupce) je povinen svolat
v nejbližším možném termínu členskou schůzi, na které se zvolí noví členové
výkonného výboru do minimálního počtu 3 členů.

Čl. VIII
Předseda
Předseda je statutárním orgánem spolku oprávněným rozhodovat v otázkách
fungování spolku včetně dispozice s majetkem, uzavírání smluv, apod. Za předsedu
je oprávněn jednat také člen spolku pověřený rozhodnutím výkonného výboru.
Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze dle čl. VI odst. 2 těchto stanov
b) vést agendu členské schůze
c) evidovat zápisy z jednání členské schůze a výkonného výboru
d) ve spolupráci se členy výkonného výboru připravuje zprávu o činnosti a
hospodaření spolku a plán spolku na další období pro projednání na členské
schůzi

Čl. IX
Majetek a způsob jeho vypořádání při zániku spolku
Zdrojem majetku spolku jsou především:
a) vstupní, pravidelné či mimořádné příspěvky členů spolku, pokud o nich
rozhodne výkonný výbor
b) příjmy z vlastní činnosti při organizování sportovní činnosti
c) dary, dotace či sponzorské dary od fyzických a právnických osob nebo orgánů
státní správy či samosprávy
V případě zániku spolku bude likvidační zůstatek použit postupně k uspokojení
prokazatelných nároků členů spolku uplatněných před dnem rozhodnutí členské
schůze o zániku včetně, dále pro uspokojení nároků třetích stran, případně pro
převedení na jiný spolek obdobného charakteru a neziskového zaměření.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
Stanovy spolku byly schváleny zakládajícími členy spolku v Dolcích dne 13. 11. 2016,
kdy nabyly platnosti a účinnosti podpisem všech zakládajících členů.

V Dolcích dne 13. 11. 2016

Zakládající členové:

...................................
Luboš Louda,
předseda

...................................

...................................

Jan Regner,
člen výkonného výboru

Marek Regner,
člen výkonného výboru

Zapsal:

Ověřil:

Luboš Louda

Marek Regner

