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Stanovy sportovního klubu KOŽNAR SKI TEAM
A. Název občanského sdružení:
KOŽNAR SKI TEAM
B. Sídlo občanského sdružení:
Ing. Aleš Kožnar
K Břízkám 1235
514 01 Jilemnice
C. Cíl činnosti občanského sdružení:
§1/ KOŽNAR SKI TEAM je sportovní klub lyžařů běžců
(Crosscountry)
Cílem klubu je:
§2/ Sdružovat lyžaře běžce za účelem kondičního běžeckého lyžování.
§3/ Sdružovat zdatné lyžaře běžce za účelem poskytnou těmto jedincům
zázemí při přípravě a účasti na soutěžích.
§4/ Podporovat duchovní a mravní růst členů sdružení.
D. Členství:
§5/ Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
§6/ O přijetí za člena rozhoduje valná hromada.
§7/ Členství vzniká přijetím za člena.
§8/ Členství zaniká : a) Vystoupením člena písemným oznámením.
b) Úmrtím člena.
c) Zánikem právnické osoby.
d) Vyloučením na základě rozhodnutí valné
hromady.
E. Práva a povinnosti členů:
§9/ Člen má právo zejména:
a/
Podílet se na činnosti sdružení.
b/
Obracet se na orgány sdružení s podměty a stížnostmi.
c/
Využívat finanční a jiné podpory od sdružení.
§10/ Člen má povinnost zejména:
a/
Dodržovat stanovy
b/
Podílet se na činnosti sdružení
c/
Platit členské příspěvky
F. Orgány sdružení:
§11/ Valná hromada

Strana 2 (Celkem 4)

Stanovy sportovního klubu KOŽNAR SKI TEAM

§12/ President
G. Valná hromada:
§13/ Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
§14/ Ve valnou hromadu se dnem registrace sdružení transformuje
přípravný výbor.
§15/ Tato valná hromada je ustanovena těmito stanovami až do
odvolání. Odvolat tuto valnou hromadu mohou pouze její členové a to
většinovým počtem hlasů.
§16/ Ustanovit novou valnou hromadu mohou pouze členové stávající
valné hromady těsně před odvoláním stávající valné hromady. Dojde-li
k odvolání stávající valné hromady aniž by byla ustanovena nová valná
hromada, sdružení zaniká.
§17/ Zápis o odvolání stávající valné hromady a ustanovení nové valné
hromady musí být úředně ověřen. Takto ověřený dokument se společně
s těmito stanovami stane základní dokument sdružení.
§18/ Způsob řízení sdružení:
a/
Každý člen valné hromady má právo svolat valnou hromadu.
b/
Valná hromada je usnášení schopná již ve dvou třetinové
sestavě.
c/
Bod programu valné hromady je schválený, pokud získá
podporu nejméně 2/3 hlasů.
d/
President klubu vždy vyhotoví zápis z jednání valné hromady.
§19/ Valná hromada rozhoduje zejména o:
a/
Tvorba ročního rozpočtu
b/
Rozdělení finančních prostředků a kontroluje čerpání z ročního
rozpočtu.
c/
Přijímání a vylučování členů sportovního klubu.
d/
Schválení plánu činnosti na každý rok.
e/
O zániku sdružení a majetkovém vypořádání.
H. President:
§20/ Valná hromada volí mezi sebou prezidenta vždy po ustanovení
nové valné hromady. Odvolat prezidenta může pouze valná hromada
většinou hlasů.
§21/ President sdružení jedná jménem sdružení samostatně.
§22/ President sdružení je zodpovědný za chod klubu a za styk
s veřejnými orgány.
§23/ President svolává valnou hromadu.
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I. Zásady hospodaření:
§24/ Sdružení hospodaří s nemovitým i nemovitým majetkem. Zdroji
majetku jsou zejména:
a/
Členské příspěvky.
b/
Příjmy z činnosti naplňování cílů sdružení
c/
Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
§25/ Valná hromada stanovuje členský příspěvek pro každý rok
jednotlivě.
§26/ Datum splatnosti členského příspěvku určuje valná hromada
jednotlivě pro každý rok.
§27/ President musí 1 x ročně svolat členskou schůzi, seznámit členy
s plánem a plněním činnosti a výsledkem hospodaření.
J. Zánik sdružení:
§28/ Sdružení zaniká
a/
Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
b/
Pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
§29/ Při zániku sportovního klubu majetek likviduje valná hromada
v souladu se smlouvami sponzorů. V případě převisu finančních
prostředků, po úhradě všech závazků, se tyto rozdělí rovným dílem
mezi členy klubu.
K. Závěrečná ustanovení:
§30/ Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

Přípravný výbor sportovního klubu KOŽNAR SKI TEAM:

Ing. Aleš Kožnar, (r.č. 6602211418)
_______________
K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice
(Osoba zmocněná jednat jménem sdružení – 36 let)
Mgr. Dominika Kožnarová, (r.č. 6854181180)
K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice

_______________

Ing. Jan Kožnar, (r.č. 6402090981)
Mladkov 5, 561 67

_______________

V Jilemnici dne 16.10.2002
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