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Stanovy spolku

I. ZáklaiJiní ustanoveni

Sportovní klub byl založen víoce 192t pod,rtázvem SK Šhpanice. Sportovní klub se

ntasi t tradicím tělovýchovy a sporíu ve Šhpanicích a stává se pokraěovatelem a
garantem zachování myšlenek a práce svých předchůdců.
Sportovní klub SK Šbpanice je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob,

kteří jsou evidováni jako ěleni spoiku. Sdružovat se mohou také fyzícké a práT.nické

osoby bez čienského váahu ke spolku, Spolek se zabývá těloqýchovnou, sportovní,
organizační a hospodařskou ěirurostí. V sportovním klubu §e dobrovolně spolčují
sportovní oddíly, převažně fotbalov/ oddíl a jeho družstva mládeže a dospěiých (káčr.
Nazev - §K §lapanice z.s.
Sídlo SK Šlapanice z.s. , §metanoya 3, Šhpanice, P§Č 664 s1,rokres Brno yenkoy
Identiíikační číslo - 494 58256

il. Účel a cfle spoňovního klubu

1. Organizovat sportovní činnost v rámci zapojeni do sportovních a tělovýchovných akťivit,

vfiařet materiální a tréninkové podmínky.
2. Vytvařet široké možnosti užívárrri svých sportovišť pro své sportovní oddíly, zejména pak

mládeže
3. Vytvařet ekonomickou aíkladnu pro plnění svých cílů.
4. Budovat, provozovat audňovatsportovní zařízeni,které vlastní nebo užívá.

5. Vést své členy a ostatd účastníky sportovního klubu k dodržování základních etických,
estetických a mravních pravidel.

6. }Jájít zájrrry oddílů všech družstev a celďro §portovniho klubu uvnitř i navenek. Zatím
účelem spolupracovat s orgány místrú samosprály, sportovními svazy a ostatdmi
podobnými organizacemi.

7. Dalšími formami své činnosti napomatrat rozvoji sportovního a veřejného života v obci.

nI. Orgány sportovního klubu

1. Valná hromada
Nejvyšším orgánem sportovního klubu SK Šlapanice z.s je valná hromada složená
z evidovaných členů SK Šbpanice z.s.. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně.

Valnáhromada zejménai
a) rozhoduje o vzniku a zániku sportovního klubu, v případě zaniku o majetkovém

vypořádání,
b) rozhoduje o názvu a symbolice sportovního klubu,
c) rozhoduje o přijetí aznégéshstanov sportormího klubu,
d) volí výkonný wýbor sportovního klubu,
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření sportovního klubu, schvaluje rozpočet

spolku pro příslušný rok a rozpočet výkonného aýboru pro příslušný rok,

D stanoví hlavní směry činnosti sportovniho klubu,

2.

aJ.

4.
5.



1,

g) schvaluje avydává organizačníŤáď a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní
v ztahy sportovního klubu,

h) roáoduje o dispozici s nemovitým majetkem spolku.

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlas 4/5 evidovaných členŮ SK
Šlapanice z.s.

2. Výkonnývýbor
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný vYbor. Výkonný výbor je statutárním

orgánem spolku, kteý zabezpečuje plnění úkolů sportovního klubu v období mezi
valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
valné hromady, přičemžvalnáhromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách..

Výkonný výbor SK Šhpanice z.s. je tříčlenný - předseda, místopředseda a jednatel.

Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby, neméně jedenkrát za měsíc.
Výkonný výbor zelména:

a) zabezpeěqe plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost sportovního klubu,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu a to k rozpočtu a hlavním směrům

čirrnosti,
d) dbá na hospodámé využívání a o údržbu majetku sportovního klubu,
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů a

družstev,

0 spolupracuje s orgány místní samosprávy, ostatními spolky, jinými organizacemi,
fyzickými a právnickými osobami,

g) k zabezpeěení činnosti sportovního klubu vytvaří profesionální tým v nezbytně
nutném rozsahu, kteý tvoří zejména účetní, pokladník, sekretář a zástupci
družstev dospělých a mládežq kteří se mohou zaseďámí výkonného výboru
zúčastnit dle potřeby s poradním hlasem,

h) rozhoduje o dispozici s movitým majetkem spolku,

D rozhoduje o dalších záIežítostech stanovených těmito stanovami.
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomno 100 % členů výkonného výboru. Pro
přijetí usnesení je třeba, aby pro ně hlasovalo 100 oÁ členů výboru.
SK Šlapanice z.s. zastupuje společně předseda a místopředseda nebo místopředseda a
jednatel, případně předseda a jednatel. Pokud je pro právní úkon předepsána písemná
forma, připojí k tištěnému či psanému názvu SK Šlapanice z.s, svůj podpis společně
předseda a místopředseda nebo místopředseda a jednatel, případně předseda a jednatel.

IV. Společné zásady členství SK Štapanice z.s.

Evidovaným členem SK Šlapanice z.s. se může stát každá fyzická a právnická osoba,
která souhlasí s účelem a cíli sportovního klubu a platí řádně stanovené roční členské
příspěvky. O vzniku členství rozhoduje qýkonný výbor SK Šlapanice z.s., kteý vede
evidenci členů a placení členských příspěvků. Práva a povinnosti evidovarrého člena
vznikají na zák|adě rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za ěIena SK Šlapaníce z,s. a
zap|acením členských příspěvků.
Zánik evidovaného členství v SK Šlapanice z.s. nastává po písemném odhlášení
evidovaného člena spolku, případně může být členství ukončeno při nezaplacení
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stanovených členských příspěvků s prodlevou delší, než je konec příslušného roku,

v němž mábýpříspěvek zaplacen.
3. Výši ročních členských příspěvků evidovaných členů SK Šlapanice z.s. stanoví výkorrrrý

výbor SK Šlapanice z.s.
4. Evidenci evidovaných členů, otazku členských průkazů a podobně upraví valná hromada

svým interním předpisem.
5. Je možné i členství ke sportovnímu klubu bez členského vztahu k SK Slapanice z.s. Toto

ělenství se vztahuje ke konkrétnímu sportovnímu oddílu a družstvu mládeže a dospělých.

6. O vzniku a zžniku členství dle části IV/5 stanov rozhoduje výkonný výbor SK Šlapanice
Z.S.

7. Výši ročních hráčských příspěvků členů dle části iV/5 stanov stanoví dle oddílů a
družstev výkonný výbor SK Šlapanice z.s.

8. Registraci členů bez členského vztahu dle sportovních oddílů a placení příspěvků vede
výkonný výbor spolku.

9. Registraci členů bez členského vztahu upraví vainá hromada svým interním předpisem.

V. Práva a povinnosti členů vůči spolku (dle části IV/1 stanov)

1. Ptáva evidovaných členů spolku
a) bý zvána účastnit se všech akcí pořádaných spolkem
b) podílet se na spolurozhodovánív z.s.

c) právo hlasovat na valné hromadě z.s.

d) volit a b}t volen do orgánů z.s.
e) podílet se na hospodářské činnosti z.s.

0 podávat návrhy, dotazy orgánům z.s.
g) bY informován o hospodaření z.s.
h) ukončit ělenství nazékladě písemného oznámení výkonnému výboru z.s,

2. Povinnosti evidovaných členů spolku
a) řídit se stanovami z.s.
b) účastnit se valné hromady a podílet se na činnosti z.s.
c) řádně plnit povinnosti vyplývajícíz funkce ve výkonném výboru z,s.
d) platit členské příspěvky a jiné platební povinnosti stanovené spolkem

VI. Práva a povinnosti členů oddílů a družstev (dle části IV/S stanov)

1. práva členů oddílů a družstev
a) byt zván a účastnit se soutěží, akcí sportovních oddílů a družstev mládeže a

dospělých
b) podávat návrhy, dotazy orgánům z.s.
c) být informován o hospodaření z.s.

2. povinnosti členů oddílů a družstev
a) účastnit se soutěží, akcí sportovních oddílů a družstev mládeže a dospělých
b) řídit se stanovami z,s.
c) platit hráčské příspěvky



WI. Majetek sportovního klubu

Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:

a) čienské příspěvky členů SK Šlapanice z.s. dle části fVll stanov

b) hráčské příspěvky členů oddítů a družstev SK Šbparrice z.s. dle časti IV/S stanov

c) dotace od sporfovních svazů
d) dptace od orgánů místní samosprávy
e) příspěvky, dary od fuzických aprávnických osob

0 příjmy z reklamních činností
g) ,ná3.tit přechizející nebo převedený do vlastnictví SK Šlapanice z.s.
Majetek SK Šlapanice z.s. je ve vlastnictví spolku jako celku.

YIII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabYvají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

Ve Šhpanicích dne 23. ěewna2}t1
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PROHLÁŠBNÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžnéčíslo knihv o prohlášeních o pravosti podpisu 0091B0/175,176/2015/C

lá, niže podepsaná JiJDr. Věra N{ádrová, advokátka se sídlem v Brně, Jaselská 17, PSČ 602 a0
'zapsaná., ..^"*,, advokátu vedeném Českou advokátní komotou pod ev.č. 2499, PtohlaŠuii, Že

tuio listinu přede mnou viastnoručně v 5 vyhotoveních podepsali:

L Pavel Šamšula, nar. 14- 12. 1952,bytem Šbpanice,
zlístlz z občanského prukazu č. 20a229677 -

YácIavská 157 8 / 7, 1ebož totožnost isem

2. JanZycbáček, nar. 2.5.7952,bytem Slapanice, Tyršova
z občanského průkazu č.202382950.

7608/20, jebož totožnost lsem zjístila

podepsaná advokátka tímto ptohlášením o ptavosti podpisu nepotvzuje sPrávnost ani

pravjivost údajů uvedených v této listině, ant je)í soulad s pávními předpisy.

V Brně dne 23, čen,na 2015 JUDr. Vera
advo

osvědčení Čex "
Jaselska l 7, ó

JUDI. Věrl
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