STANOVY
Kuličkového klubu CHROBÁCI BRNO z.s.

Článek I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Spolek se nazývá plným názvem Kuličkový klub CHROBÁCI BRNO z.s. (dále jen „klub“).
V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu CHROBÁCI
BRNO.
2. Klub je dobrovolným a samosprávným svazkem občanů provozujících kuličkový sport.
3. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým stanovám a právnímu
řádu České republiky.
4. Sídlem klubu je Brno. Přesná adresa je uvedena ve spolkovém rejstříku. Sídlo může být změněno
pouze na základě rozhodnutí výboru klubu.

Článek II
HLAVNÍ POSLÁNÍ A ČINNOST KLUBU
1.

Hlavním posláním klubu je vytváření podmínek pro činnost svých členů ve všech formách
kuličkového sportu podle jejich věku a výkonnosti.

2.

V rámci své činnosti zejména:
-

zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů,

-

pořádá turnaje a soutěže,

-

vytváří možnosti užívání svých sportovišť širokou veřejností, zejména pak mládeží,
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-

provádí nábor nových členů a osvětu při šíření povědomí o kuličkovém sportu

-

vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání, a to zejména vlastní hospodářskou
činností,

-

buduje, udržuje a provozuje svá sportoviště,

-

vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a
uplatňování demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad fair play,

-

hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností rozvoji veřejného života ve
svém regionu.

3.

Sportovní klub se dobrovolně na základě podané přihlášky sdružuje do střešních sportovních institucí
(svazů) a dodržuje jejich platné základní reglementy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády).

Článek III
ČLENSTVÍ V KLUBU
1. Členství v klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají každému členu práva a také závazky dodržovat
povinnosti člena klubu.
2. Členem klubu se může stát každý muž nebo žena po dovršení 15 let věku, který(á) souhlasí se
Stanovami klubu. Děti do 15 let věku mohou být členy klubu jen na základě písemného souhlasu
rodičů (zákonných zástupců).
3. Registraci členů, formu členských průkazů a výši členských příspěvků upravuje valná hromada dle
aktuálních podmínek.
4. Členství vzniká přijetím za člena na základě vyplněné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku.
O přijetí člena rozhoduje výbor klubu.
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5. Členství v klubu zaniká:
a) Vyloučením na základě rozhodnutí výboru klubu, pro porušení povinností člena klubu,
založených Stanovami klubu, případně pro porušení obecně závazných právních předpisů.
Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu musí uvést
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít
příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit. Má právo žádat jeho vysvětlení a uvést a doložit
vše, co je k jeho prospěchu. Vyloučený člen má právo do patnácti dnů ode dne doručení
rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
přezkoumala Kontrolní komise klubu (dále jen KK). Odporuje-li vyloučení obecně závaznému
právnímu předpisu nebo Stanovám, podá KK návrh na zrušení rozhodnutí o vyloučení člena
Valné hromadě. Vyloučený člen má právo podat do tří měsíců od doručení konečného
rozhodnutí o svém vyloučení návrh příslušnému soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení.
Uplynutím uvedené doby toto právo zaniká. V případě, že mu nebylo takové rozhodnutí
doručeno, platí pro podání návrhu soudu lhůty, uvedené v ustanovení § 242 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
b) Vystoupením učiněným ve formě písemného prohlášení tohoto člena, popřípadě prohlášením
zákonného zástupce člena, mladšího 15 let.
c) Úmrtím člena.
d) Zánikem klubu.
6. Členové klubu mají tato práva:
a) účastnit se činnosti klubu,
b) zúčastnit se valné hromady, je-li člen starší 15 let,
c) předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci klubu,
d) užívat výhod vyplývajících z členství v klubu
e) vyžadovat zprávy o činnosti klubu, jeho hospodaření a majetku,
f) u členů mladších 15 let vykonává práva členů zákonný zástupce.
7. Členové klubu jsou povinni:
a) respektovat stanovy klubu, rozhodnutí valné hromady a orgánů klubu,
b) platit dohodnuté členské příspěvky,
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c) podílet se dle svých schopností a kompetencí na správě a činnosti klubu,
d) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play,
e) dbát na dobré jméno a čest klubu.
8. Každý člen klubu nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby
rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu klubu pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud
se nelze dovolat neplatnosti u orgánů klubu. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří
měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do
jednoho roku od jeho přijetí.

Článek IV
ORGÁNY KLUBU
1. Orgány klubu jsou:
a) valná hromada klubu,
b) předseda klubu,
c) výbor klubu,
d) kontrolní komise, pokud spolek splňuje podmínku, že má více než 10 členů.
2. Klub nezřizuje pobočné spolky.
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Článek V
VALNÁ HROMADA KLUBU
1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada (dále jen VH), kterou svolává nejméně jednou ročně
předseda klubu.
2. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se VH v
usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce, může výbor klubu svolat novou pozvánkou ve
lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání novou Valnou hromadu. V pozvánce musí být zřejmé, že
se jedná o náhradní zasedání Valné hromady.
3. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo
zasedání Valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o
záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů prostou většinou přítomných.
4. Pořad jednání VH je uveden v pozvánce. Na žádost alespoň jedné třetiny členů zařadí výbor klubu
určenou záležitost na pořad jednání VH. Pokud žádost dojde po zveřejnění pozvánky na VH, zveřejní
výbor klubu ve lhůtě 10 dnů před konáním VH doplňující pozvánku.
5. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů. To neplatí v případě zasedání
náhradní Valné hromady. K platnosti rozhodnutí o zrušení klubu je třeba třípětinové většiny všech
členů klubu.
6. Mimořádná valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá nejméně jedna třetina registrovaných
členů klubu s uvedením návrhu programu jejího jednání.
7. Valná hromada klubu zejména:
a) schvaluje stanovy a jejich změny,
b) volí a odvolává výbor klubu a kontrolní komisi,
c) schvaluje výši členských příspěvků,
d) schvaluje zprávu o činnosti klubu,
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e) schvaluje rozpočet klubu a jeho čerpání, včetně kontrolní zprávy,
f) je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí výboru klubu,
g) vydává konečné rozhodnutí v případě vyloučení člena klubu,
h) rozhoduje o zrušení a likvidaci klubu a nakládání s likvidačním zůstatkem.

Článek VI
PŘEDSEDA KLUBU
1. Předseda klubu je nejvyšším funkcionářem a statutárním orgánem klubu.
2. Předseda klubu zejména:
a) svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu,
b) řídí jednání výboru klubu,
c) přijímá v souladu se stanovami opatření v činnosti klubu,
d) jedná jménem klubu, zastupuje klub vůči třetím osobám a činí jeho jménem právní jednání.

Článek VII
VÝBOR KLUBU
1. Klub řídí výbor, volený valnou hromadou. Výbor klubu má tři členy. V čele výboru stojí předseda
klubu, jehož volí členové výboru. Funkční období výboru klubu je tříleté.
2. Výbor klubu zabezpečuje činnost klubu v období mezi jednáním valné hromady a rozhoduje ve
věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. Výbor klubu zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) zabezpečuje sportovní činnost klubu a účast svých členů na sportovních soutěžích,
c) řídí hospodářskou činnost klubu,
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d) připravuje podklady pro valnou hromadu,
e) vede evidenci členů klubu,
f) rozhoduje o vyloučení členů klubu.
3. Výbor klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Z každého jednání výboru
musí být pořízen zápis.

Článek VIII
KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolní komise klubu (dál jen KK) je kontrolním orgánem klubu, voleným a zodpovědným VH.
Kontrolní komise má tři členy. Ze svého středu si volí předsedu. Funkční období kontrolní komise je
tříleté.
2. KK provádí revize a kontroly na základě schváleného plánu, anebo závažného podnětu člena klubu.
3. Členství v KK je neslučitelné s výkonem funkce člena výboru klubu.
4. Kontrolní komise zejména:
a) provádí kontrolu hospodaření výboru klubu,
b) dohlíží na dodržování Stanov klubu,
c) dohlíží na plnění usnesení valné hromady,
d) přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena.
5. KK předkládá valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti za období od posledního zasedání VH.
6. Kontrolní komise je schopná se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva její členové.
7. Ustanovení těchto stanov o kontrolní komisi se nepoužijí v případě, že má spolek 10 nebo méně
členů; pokud počet členů překročí 10, je předseda povinen svolat VH za účelem volby kontrolní
komise. Při neexistenci kontrolní komise vykonává její pravomoci přímo VH.
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Článek IX
MAJETEK KLUBU
1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní doklady.
2. Zdroje majetku klubu jsou:
a) členské příspěvky,
b) dotace od státních a svazových orgánů,
c) příjmy z reklam,
d) příjmy z vlastní činnosti,
e) dary,
f) jiné příjmy.
3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou. Za celkový stav a výsledek
hospodaření zodpovídá výbor klubu, za jednotlivé účetní operace a právní jednání odpovídají valné
hromadě ti funkcionáři, kteří je jménem klubu provedli nebo uzavřeli.

ČLÁNEK X
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE KLUBU
1. O zrušení klubu s likvidací rozhoduje Valná hromada třípětinovou většinou všech členů. Valná
hromada současně jmenuje likvidátora.
2. O použití likvidačního zůstatku rozhoduje Valná hromada třípětinovou většinou všech členů.
3.

Klub může být zrušen rozhodnutím soudu za podmínek uvedených v § 268 občanského zákoníku.
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ČLÁNEK XI
ZÁNIK KLUBU
1. Klub zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

ČLÁNEK XII
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Symboliku klubu, barvy a znak schvaluje valná hromada.
2.

Tyto stanovy byly schváleny dne 10. 2. 2018 ustavující schůzí. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
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