SK Mníšecký Expres, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
1. SK Mníšecký Expres, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese V Edenu 1397, Mníšek pod Brdy, 252 10.
3. Je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a
vzdělávací činnost.
Čl. II
Účel spolku
1. Účelem spolku je především naplňování sportovních zájmů a potřeb svých členů,
podpora jejich dalšího sportovního rozvoje, organizování a vytváření materiálních a
tréninkových podmínek pro sportovní a tělovýchovné aktivity a propagace sportu
směrem k veřejnosti.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Svého účelu dle čl. II. spolek dosahuje zejména prostřednictvím:
a) praktické činnosti v oblasti sportu;
b) organizováním atletických závodů a jiných sportovních a tělovýchovných aktivit;
c) vytvářením vhodných podmínek k organizaci sportovních aktivit pro členy i pro
veřejnost, zejména pak děti a mládež;
d) vytvářením ekonomické základny pro plnění svého účelu, především získávání
finančních a materiálních prostředků;
e) hájením zájmů svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy a ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;
f) propagací a podporou sportu, vedením svých členů a ostatních zájemců o sport
k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel;
g) zajišťováním vzdělávání a poradenství svých členů i veřejnosti v oblasti sportu
h) propagací aktivit spolku a osvětou.
2. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost, a to výlučně k podpoře hlavní
činnosti spolku.
3. Veškeré příjmy spolku vzešlé z jeho činnosti budou využitý výhradně k podpoře hlavní
činnosti a rozvoji spolku.

Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být pouze fyzická osoba. Nezletilá osoba se může stát členem
spolku jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který tak učiní podpisem na
členské přihlášce.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky, která
obsahuje jméno a příjmení uchazeče o členství, bydliště, datum narození a kontaktní
údaje. Součástí této členské přihlášky je souhlas člena se zpracováním osobních údajů.
3. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí rady spolku o přijetí uchazeče za člena
spolku. Podmínkou členství ve spolku je souhlas s jeho stanovami.
4. Nový člen je povinen zaplatit členský příspěvek ve lhůtě do jednoho měsíce po svém
přijetí.
5. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
6. Evidenci členů vede pověřený člen rady spolku v elektronické podobě. Do evidence se
vkládají informace, které uchazeč o členství uvedl ve své přihlášce. Členové spolku jsou
povinni nahlásit radě změnu údajů zapisovaných do seznamu. Seznam členů spolku je
neveřejný.
Čl. V
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má zejména tato práva:
a) podílet se na všech formách činnosti spolku;
b) účastnit se všech akcí pořádaných spolkem;
c) účastnit se členské schůze a být informován o činnosti spolku;
d) obracet se na radu s podněty a dotazy.
2. Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí jeho orgánů;
b) aktivně se podílet na plnění účelu spolku;
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku;
d) řádně a včas hradit členské příspěvky a jiné poplatky dle dispozic orgánů spolku;
e) nahlásit pověřenému členu rady změny údajů uvedených v přihlášce.
3. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku kterémukoli člena rady;
b) úmrtím člena;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena radou spolku, v případě, že člen opakovaně i přes písemné
napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy spolku, etické a morální
zásady, nebo je v prodlení se zaplacením členského příspěvku;
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
4. Členové neručí za závazky spolku.
5. Při zániku členství se nevrací zaplacené členské příspěvky, nerozhodne-li rada jinak.

Čl. VI
Orgány spolku
Orgány spolku jsou rada spolku, předseda spolku a členská schůze.
Čl. VII
Rada spolku
1. Rada spolku (dále jako „rada“) je nejvyšším a současně kolektivním statutárním
orgánem spolku. Rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku a schvaluje strategický plán spolku;
c) volí členy rady, předsedu a řeší jejich odvolání;
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok;
e) schvaluje hospodaření spolku, jeho rozpočet na příští období;
f) operativně rozhoduje a zabezpečuje chod kanceláře spolku;
g) stanovuje výši a splatnosti členských příspěvků;
h) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů;
i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
j) rozhoduje o zániku spolku.
2. Rada spolku má čtyři členy. Rada si volí z řad svých členů předsedu. První členy rady
a prvního předsedu rady jmenují zakladatelé spolku. Nové členy rady volí členové rady
na základě návrhu kteréhokoliv ze stávajících členů rady. Členství vzniká zvolením
nadpoloviční většinou hlasů. Členem rady se může stát jen člen spolku.
3. Členové rady jsou voleni na dobu neurčitou.
4. Členství v radě zaniká odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku.
5. Pokud počet členů rady klesne na 0, přechází působnost nejvyššího orgánu spolku na
členskou schůzi. Tato členská schůze zvolí na uvolněná místa nové členy rady.
6. Rada spolku může rozhodnout o poskytnutí odměny za výkon funkce člena rady.
7. Zasedání rady je svoláváno podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává jej
kterýkoliv jeho člen.
8. Vůči třetím osobám jedná každý člen rady samostatně. Jménem spolku se podepisuje
tak, že připojí svůj podpis k názvu spolku.
9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady a rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů. Předseda rady má dva hlasy, ostatní členové
rady jeden hlas.
10. O rozhodnutích přijatých na zasedání rady pořizuje pověřený člen rady zápis. Zápis
svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání rady.
Čl. VIII
Předseda
1. Předseda spolku je výkonným orgánem, naplňuje rozhodnutí rady a rozhoduje o
běžných záležitostech spolku.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a řádný chod spolku.

3. Předseda je volen radou spolku na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následujícího po dni volby. Funkce předsedy nezanikne dříve, než je znovuzvolen či
zvolen nový předseda spolku.
4. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání rady a členské schůze spolku;
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku;
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání rady a členské schůze spolku;
d) každoročně předložit radě ke schválení plán činnosti spolku, a to tak, aby mohl být
projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího
strategického plánu.
Čl. IX
Členská schůze
1. Rada spolku může v případě potřeby svolat členskou schůzi spolku. Členská schůze má
poradní roli a její případná rozhodnutí nejsou pro radu spolku závazná.
2. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Na členské schůzi jedná
za nezletilého člena spolku jeho zákonný zástupce.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby. Informaci o
konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejméně dvacet dní před jejím
konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Zasedání členské schůze řídí
předseda rady nebo jiný člen rady.
Čl. X
Hospodaření spolku
1. Zdrojem majetku jsou zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
členské příspěvky;
dotace;
granty;
příjmy z činností při naplňování cílů spolku, např. zápisné na spolkem pořádané
akce, příspěvek na podporu činnosti;
f) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti.
2. Za hospodaření spolku odpovídá rada. Finanční prostředky shromážděné spolkem jsou
použity výhradně na úkony spojené s naplňováním účelu spolku.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku a vymezení podmínek a zásad vedlejší
hospodářské činnosti může upravit vnitřní předpis.
4. Výši a splatnost členských příspěvků určuje rada spolku.
5. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Prvními členy rady spolku byli zakladatelem jmenováni: Josef Hršel, Kateřina Hršelová,
Lukáš Rauš, Petra Raušová.
3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 19. 6. 2019 v Mníšku pod Brdy.
Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu
v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha.
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