
sTANovY
Handicap Sport Clubu Velké Meziíiěi, z.s.

I.
základní ustanovení

Spolek s názvem Handicap Sport Club Velké }y'rezíiiěí,z.s. (dále jen HSC VM, nebo spolek),
je dobrovolný svazek §zických osob, které provozují sport, turistiku, osvětovou ěinnost se
zaměřením především na sport zdravotně postižených.
Sídlo HSC VM je na adrese Náměstí 7913 594 01 Velké Mezíiiěi
HSC VM bylo přiděleno IČ: 26990245
a je zapséno u Krajského soudu v Bmě oddíl L vložka 10962

IL
účeL hlavní činnost spolku

1. ZákJaďnim účelem a hlavní činností HSC VM je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojeru do sportovních, tělovýchovných a
turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vyťvařet pro ni materiální a tréninkové
podmínky,

b) vytvářet široké možnosti z řad veřejnosti, včetně m|áÁeže
c) vést své členy a ostatní zájernce o sport k dodržování zékladních sportovních, etických,

estetických a mravních pravidel,
d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samo§právy

s ostatními sportowími organizacemi i jednotlivci.

nI.
Oreánv TJ/SK

1. OrganyTJ/SK jsou:

a) va|náhromada (shromáždění), jako orgrán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán qikonný ktery má 5 ělenů
c) předsedajako orgán statutární,

2. Valná hromada.

2.l.Yalná hromada je nejvyšším orgánem HSC VM. Valná hromada je složena ze všech členů
HSC VM.

2.2. Ya|nou hromadu svolává k zasedrání výkonný výbor jedenkrát za rok. Valná hromada se
svolává pozvánkou zaslanou členům a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu.

2.3. Pozvámka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konáni zasedáni a program jednání valné
hromady. Pozvánka musí b;it zaslánanejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Zasedání valné hromady může b;it odvolráno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.5. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) roáodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
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b)

c)
d)

rozhodnutí o změně §tanov, včetně změny názvu a symboliky HSC VM; roáodnutí o změně
sídla však náIeží do působnosti qýkonného výboru,
volba a odvolrání členů výkonného qýboru a volba a odvolrání předsedy,
schvaloviání jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů
dle těchto stanov.

2.6.Yalná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
V případě, že půl hodiny po plránovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina všech
členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných

2.7. Kplatnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto
stanoly neurčí něco jiného

2.8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba
alespoň 3/5 většina přítomných.

2.9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvénce jako bod progrítmu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro roáodnutí o změně stanov. O těchto
záležitostech lze vtakovém případě jednat jen za úěasti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.10. Zasedéni valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK/TJ
nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže uprawje pruběh zaseďéní valné hromady její
jednací řád.

2.II. Ze zasedání valné hromady je poíizenzápís, ze kíerého musí b}t patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další organy valné hromady byly zvoleny a
jaká byla přijatausnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu.

3. Výkonný qýbor

3.l.Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti HSC VM vobdobí mezi
zasediáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor je 5 členný. Počet členů výkonného výboru musí b;it lichý. Funkění období
členů výkonného výboru je čtyřleté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen výkonného qýboru, a to podle potřeby.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviění většina jeho členů.
K platrrosti usnesení qýkonného v}boru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do pŮsobnosti qýkonného v,ýboru ná|eži rozhodování ve všech záIežitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady.

3.6. Výkonný výbor zejména;

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost HSC VM
c) má v pravomoci rozhodovat o změně sídla HSC VM
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d) schvaluje avydávávnitřní předpisy HSC VM pokud jejich vydání není qýslovně svěřeno do
působnosti valné hromady,

e) připravuje podklady pro jednaní a rozhodovánivalné hromady,
0 dbá o hospodaření avyůívání majetku HSC VM
g) zajišt'uje operativní spoluprápi s orgrány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
i) rozhoduje o vstupu HSC VM do jiných orgarizací,nebo spolku

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem SK/TJ. Předseda zasfupuje samostatně HSC VM ve všech
zá|ežitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a rnýboru. Pro zajištění chodu
sdružení mŮže výkonem jednotlivých činností nebo jednáním písemně pověřit další členy
qýkonného výboru.

4.2. Předseda podepisuje za HSC VM tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu HSC VM
připojí svůj podpis.

4.3. Funkční období předsedy je ětyřleté.

Iv.
členství

1. ŘadnYm ělenem TJ/SK se může stát na základé svého roáodnutí fyzickáosoba nebo právnická
osoba, která se ztotožřruje s účelem, hlavní činností HSC VM a hodlá se podílet na naplňování
společných zájmi s ostatními členy HSC VM.

2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný rrýbor na zákJadé podané písemné přihlášky
zájemcem o členství.

3. HSC VM vede seznam členů. Zápisy avýmazy ýkajíci se členství provádí výkonný výbor a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují ěi vymazávajibez
zbYeČného odkladu poté, kdy se o nich v}konný qýbor prokazatelně dozví. Seznam členů může
b;ýt veden elektronickou formou

4. Úaa;e o členech HSC VM mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu. Dále mohou být
zpřístupněny orgánŮm státrrí správy a íuemních samospráv, a to zejména v souvislosti
s Žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
KaŽdý zájemce o členství v HSC VM podaním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o
něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

A) Členská práva a povinnosti řádných členů.

1. Členská práva,která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení HSC VM
b) Úěastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu

ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě
fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě ů po dowšení 18
let, v případě nezletilých má možnost se účastnit valné hromady s právern hlasovacím jejich
zékonrtý zástupce.

c) volit a b;it volen do všech volených orgánů HSC VM, členem qýkonného výboru a
předsedou může b;it zvolen pouze člen, ktery dovršil 18. let.

d) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti HSC
VM
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B)

1.

a)
b)
c)

e) dodrŽovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy HSC VM a zákJadnt noímy sportotmího
chování.

D Šetřit, chranit a zvelebovat majetek, ktery slouží HSC VM k zabezpeěenijeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno HSC VM.

zánik členství

Členství v HSC VM zaniká:

vystoupením člena,
vylouěením z důvodů závažného nebo opakovaného porušovrání stanov, úmrtím fyzické osoby.,
zánikern HSC VM

vI.
Maietek a hospodaření

l. Zdrojemmajetku HSC VM jsou zejména:

a) Dobrovolné ělenské příspěvky,
b) příspěvky a dotace odjiných organů a sportovních svazů,
c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
d) darv

2. Majetek HSC VM je ve vlastnictví HSC VM jako celku.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkern HSC VM může upravit vnitřní předpis.
4. V případě znršení HSC VM bez právniho nástupce bude provedena jeho likvidace. Likvidátora

jmenuje valná hromada. Likvidaění zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze
k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s úěelem a
statusem obdobným účelu a statusu HSC VM.

závéreóná ustanovení

Tyto stanovy schválila valná hromada HSC VM dne 23.1 2016 a od tohoto dne stanovy nabyvají
Platnosti a účinnosti v rtímci spolku, vůči třetím osobám pak dnem, kdy budou založeny a
zveřejněny ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
DřívějŠÍ dosud platné stanovy, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VS/l-
1159894105-F.4.22005 pozbyvají platnosti a účinnosti dnem schválení těchto stanov.
Otazl<y těmito stanovami qýslovně neupravené se řeší podle obecně závazného právního předpisu
vjeho platném znéni (v den schválení těchto stanov jde o ustanovení 2l4 a následujících
občanského zákoníku - z. ě.89l20l2 Sb. Oběanský zakoník.

Ve Velkém Meziíiči dne: 30.1 2016
Hondlcop Sporr Oub
Velkó tczlříéL z.s.

l{óma!ť7rl3
594 0l V.lta lbďCí

lť0:2ó99ol45
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