Stanovy ob anského sdružení
název
Název sdružení:

OK Lokomotiva Plze

Sídlo:

Nad Týncem 42, 312 00 Plze

Sdružení p sobí v eské republice.
I.
Cíle innosti
Cíle sdružení jsou:
1) Komplexní duševní a fyzický rozvoj osobnosti len sdružení.
2) Podpora sportovních aktivit formou organizace a po ádání sportovních a kulturních
akcí.
3) Spolupráce s ostatními sportovními kluby a ob anskými sdruženími.
II.
lenství
1)

lenem sdružení m že být osoba ve v ku 9 až 99 let. Ke spln ní v kového limitu pro
lenství sta í dovršit 9 let v kalendá ním roce, kdy je podána p ihláška. P ihlášku do
sdružení lze podat prost ednictvím, kteréhokoli lena sdružení k rukám p edsedy
sdružení.

2) O vzniku lenství rozhoduje na základ
nadpolovi ní v tšinou svých hlas .

ádn

podané p ihlášky rada sdružení

3) V p ípad podání p ihlášky do sdružení probíhá proces p ijímání následovn :
a) žadatel o lenství ve sdružení zaplatí do pokladny sdružení stanovený lenský
p ísp vek,
b) p edseda sdružení oznámí žadateli o lenství termín kdy bude jednat rada
sdružení o jeho p ijetí,
c) o ud lení lenství rozhoduje na základ
nadpolovi ní v tšinou svých hlas .
4)

ádn podané p ihlášky rada sdružení

lenství ve sdružení vzniká okamžikem spln ní podmínek stanovených v lánku II.,
odst. 3) písm. a) a c) t chto stanov.

5) lenství ve sdružení zaniká:
a) nezaplacením lenského p ísp vku do termínu stanoveném radou sdružení,
b) písemným prohlášením lena o vystoupení zaslaným p edsedovi sdružení,
c) úmrtím,

d) ztrátou zp sobilosti k právním úkon m,

III.
Práva a povinnosti len
1.

len sdružení má právo:
a. ú astnit se všech akcí sdružení,
b. ú astnit se valné hromady sdružení,
c. volit orgány sdružení,
d. být volen do všech orgán sdružení, pokud v den voleb dosáhl v ku 18 let,
e. být informován o innosti sdružení a rozhodnutích p íslušných orgán
sdružení,
f. p edkládat návrhy, p ipomínky a stížnosti všem orgán m sdružení.

2.

len sdružení je povinen:
a. dodržovat stanovy,
b. dodržovat rozhodnutí a usnesení p íslušných orgán sdružení,
c. bez zbyte ného odkladu oznámit zm ny osobních údaj , které jsou p edm tem
lenské evidence,
d. v souladu s rozhodnutím valné hromady sdružení platit lenské p ísp vky.
IV.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou valná hromada, rada sdružení, p edseda sdružení a pokladník sdružení.
Volební období rady sdružení, p edsedy a pokladníka jsou t i roky.

1)
2)
3)
4)

V.
Valná hromada sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a schází se alespo jedenkrát ro n na
výzvu p edsedy sdružení.
P edseda je povinen oznámit termín konání valné hromady kongresu minimáln 15 dní
p ed jejím konáním.
Valná hromada se musí konat, požádá-li o jeho svolání alespo 1/3 všech len .
P edseda je povinen svolat valnou hromadu do 30 dn po obdržení písemné žádosti.
Pokud p edseda sdružení nesvolá valnou hromadu za podmínek a v termínech, které
mu ukládají stanovy, svolá valnou hromadu pokladník sdružení.

5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li p ítomna alespo 1/3 len . Není-li valná
hromada usnášení-schopná, je p edseda povinen svolat do 30 dn novou valnou
hromadu.
6) Hlasovací právo na valné hromad je nep enosné.
7) Valná hromada schvaluje návrhy nadpolovi ní v tšinou p ítomných len .
8) Valná hromada volí každý t etí rok p edsedu sdružení, t i volené leny Rady sdružení
a pokladníka sdružení.
9) Valná hromada schvaluje zm ny Stanov sdružení.
10) Valná hromada projednává zprávu p edsedy sdružení a zprávu pokladníka.

VI.
P edseda sdružení
1. Je hlavou sdružení a statutárním orgánem sdružení. Vystupuje jménem organizace.
2. Svolává valnou hromadu.
3. Svolává Radu a p edsedá jí.
4. P edkládá valné hromad zprávu p edsedy.
5. Odpovídá spole n s pokladníkem za hospoda ení sdružení.
VII.
Rada sdružení
1. Rada sdružení je složena ze 5 len sdružení.
2. Rada sdružení se skládá z p edseda sdružení, pokladníka a t í len rady volených
valnou hromadou sdružení.
3. Rada sdružení ídí innost sdružení a hospoda í s majetkem sdružení.
4. Rada schvaluje svá usnesení nadpolovi ní v tšinou hlas svých len . Rada je
usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len . Jednání Rady
sdružení se jako host m že ú astnit jakýkoli len sdružení.
5. Rada sdružení rozhoduje o p ijetí len sdružení dle pravidel stanovených v lánku II.
t chto stanov.
VIII.
Pokladník sdružení
1) Pokladník sdružení je volen valnou hromadou sdružení.
2) Je lenem rady sdružení.
3) Spole n s p edsedou sdružení odpovídá za hospoda ení sdružení.
4) Odpovídá rad sdružení za v asné podání da ového p iznání.
5) Vede pokladnu sdružení, zakládá a vede bankovní ú ty sdružení.

6) Kontroluje vedení ú etnictví sdružení.
7) Disponuje podpisovým právem k bankovním ú t m sdružení.
8) Jedná jménem organizace v majetkových a hospodá ských vztazích.

IX.
Zásady hospoda ení
1. Sdružení jako samostatná právnická osoba nakládá hospodárn se svým majetkem a
využívá jej k podpo e své innosti. Orgány sdružení hospoda í s majetkem organizace
na základ b žných zásad hospoda ení a na základ rozhodnutí valné hromady.
2. Sdružení získává finan ní prost edky pro svou innost:
a. z lenských p ísp vk ,
b. z dar a dotací,
c. z vlastní hospodá ské innosti.
X.
Záv re ná ustanovení
Do doby vytvo ení orgán
p ípravný výbor.

stanovených stanovami v lánku IV. jedná jménem sdružení

Zn ní stanov bylo schváleno p ípravným výborem sdružení v Plzni dne 19. listopadu 2003

Jméno a podpis p edsedy p ípravného výboru:
Mgr.Hynek Brom

……………………

