
Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen „SK Nýrov“) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát.

Čl. II

Účel spolku

 Účelem  spolku  je  pořádání  a  organizace  sportovních,  tělovýchovných  a  turistických  aktivit.
Vytváření podmínek vhodných ke sportovním aktivitám. 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

1. Základním posláním a cílem klubu je:

a) organizovat  sportovní  činnost  v rámci  zapojení  do  sportovních,  tělovýchovných a
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, zejm. pak pro
děti a mládež,

b) organizovat  zájmové aktivity  v rámci  různorodých forem kultury, kulturních akcí,
umělecké aktivity a estetické výchovy veřejnosti, zejm. pak dětí a mládeže,

c) vytvářet široké možnosti užívání svých kluboven, pracovišť a sportovišť pro zájemce
z řad veřejnosti, zejm. pak dětí a mládeže,

d) pracovat s dětmi a mládeží,

e) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých úkolů,

f) budovat,  provozovat  a  udržovat  tělovýchovná  a  jiná  zařízení,  které  vlastní  nebo
užívá,

g) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK Nýrov k dodržování
základních  etických,  estetických  a  mravních  pravidel,  umožnit  jim  širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

h) hájit  zájmy klubu  a  jeho  členů  uvnitř  i  navenek  a  za  tím účelem spolupracovat
s orgány obce a s ostatními organizacemi i jednotlivci,

i) dalšími formami své činnosti  napomáhat rozvoji  veřejného života,  kultury, zdraví
apod. v obci.   

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem klubu  se  může  stát  každá  fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  souhlasí  s jeho
stanovami, projeví zájem o členství podáním přihlášky, uhradí vstupní členské příspěvky a
roční členské příspěvky.



2. O výši členských vstupních členských příspěvků a ročních členských příspěvků rozhoduje
valná hromada.

3. O přijetí člena SK Nýrov rozhoduje valná hromada.

4. Člen prokazuje své členství v klubu členským průkazem.

5. Členství zaniká:

• vystoupením,

• úmrtím člena,

• nezaplacením členského příspěvku,

• vyloučením,

• zánikem klubu.

6. Ukončit  členství  může  člen  kdykoliv  na  základě  svobodného  rozhodnutí,  které  musí
předložit výkonnému výboru. Členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které
má člen zaplacený členské příspěvky, pokud člen neoznámí, že chce ukončit členství ihned.
Zaplacené vstupní členské příspěvky a členské příspěvky se nevracejí.

7. Pokud člen působí svou činností proti zájmům klubu nebo hrubě porušuje své povinnosti
vyplývající  z těchto  stanov  a  právních  předpisů,  může  jej  valná  hromada  na  návrh
výkonného výboru vyloučit. Pokud valná hromada člena vyloučí, vstupní členské příspěvky
a členské příspěvky v tomto období zaplacené se nevrací.

8. Na základě návrhu výkonného výboru, může valná hromada odsouhlasit udělení čestného
členství osobám zvláštního významu a osobám, které se významným podílem zasloužili o
rozvoj SK Nýrov.

9. Osobám, které se významnou měrou zasloužili  o ekonomický rozvoj klubu, může výbor
udělit mimořádné členství.

10. Čestné a mimořádné členství je udělováno vždy na dobu určitou.

11. Osoby,  kterým  bylo  uděleno  čestné  nebo  mimořádné  členství  jsou  zproštěny  úhrady
vstupních členských příspěvků, ročních členským příspěvků pouze po dobu trvání tohoto
členství.

Čl. V 

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) valná hromada,

b) výkonný výbor,

c) prezident klubu.



Čl. VI

Valná hromada

1. Valná  hromada  je  nejvyšším  orgánem klubu,  který  je  tvořen  všemi  členy  klubu.  Valná
hromada vykonává veškeré funkce klubu, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům. Valná
hromada si může vyhradit i rozhodnutí ve věcech, které přísluší jinému orgánu klubu.

2. Valná hromada především:

• rozhoduje o schválení a změně stanov,

• volí členy výkonného výboru a revizní komise a rozhoduje o jejich odvolání,

• schvaluje přijetí a vyloučení člena,

• rozhoduje spory mezi členy klubu,

• schvaluje účetní závěrku klubu za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příští rok,

• rozhoduje o výši vstupních členských příspěvků a členských příspěvků,

• rozhoduje o rozpuštění klubu a následném majetkovém vypořádání,

• schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní
vztahy SK Nýrov, schvaluje zásady hospodaření s majetkem

• rozhoduje o otázkách, které si na pořad jednání valné hromady vyhradí alespoň 10%
členů s hlasovacím právem,

• rozhoduje o ostatních věcech, svěřených jí těmito stanovami.

3. Valnou  hromadu  svolává  výkonný  výbor  minimálně  jednou  ročně  písemnou  pozvánkou
všem  členům.  Pozvánka  musí  být  odeslána  nejpozději  do  30  dnů  před  konáním  valné
hromady a v pozvánce musí být uveden program valné hromady.

4. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu v případě, že o to požádá alespoň 1/3
členů s hlasovacím právem. Výbor klubu může valnou hromadu svolat i z vlastního podnětu,
nebo z podnětu prezidenta klubu. Valná hromada se musí konat do 1 měsíce od doručení
žádosti.

5. Každý  člen  má  jeden  hlas.  valná  hromada  je  usnášeníschopná  pokud  je  přítomna
nadpoloviční  většina  všech  členů  klubu  s hlasovacím  právem.  Není-li  valná  hromada
usnášeníschopná, vyčká se 30 minut a poté je valná hromada usnášeníschopná pokud je
přítomno alespoň 10% všech členů s hlasovacím právem.

6. Usnesení valné hromady jsou přijímána 3/5 většinou hlasů přítomných členů. Hlasování se
provádí veřejně s výjimkou volby orgánů klubu, kdy se hlasuje tajným hlasováním.

7. Jednání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru.

8. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje prezident klubu.

9. Usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny členy klubu a jeho orgány.



Čl. VII

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK
Nýrov v období mezi jednotlivými valnými hromadami.

2. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.

3. Výkonný výbor má minimálně 5 členů, z nichž tři jsou voleni valnou hromadou z řad členů
klubu a 2 jsou výkonným výborem jmenování z řad zastupitelstva Obce Nýrov. Funkční
období členů výkonného výboru je tříleté, přičemž u členů jmenovaných z řad zastupitelstva
Obce Nýrov funkční období končí i ztrátou mandátu.

4. Člen  výkonného  výboru  může  ze  své  funkce  odstoupit  písemným  oznámením  této
skutečnosti výkonnému výboru nebo valné hromadě.

5. Pokud člen výkonného výboru neplní své povinnosti, může být rozhodnutím nadpoloviční
většiny výboru zbaven funkce.

6. Do funkce výkonného výboru může být osoba zvolena i opakovaně.

7. Výkonný výbor klubu rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě,
zejména:

• valnou hromadu

• připravuje  a  předkládá  valné  hromadě  účetní  závěrku  a  rozpočet  a  další  návrhy
k projednání,

• řídí činnost klubu,

• volí prezidenta klubu,

• zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

• dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku SK Nýrov,

• k zabezpečení činnosti SK Nýrov vytváří profesionální aparát v nezbytném nutném
rozsahu.

8. Výkonný  výbor  svolává  prezident  klubu.  Prezident  klubu  svolává  výbor  podle  potřeby,
nejméně  však  dvakrát  do  roka.  Výkonný výbor  je  usnášeníschopný,  pokud  je  přítomna
nadpoloviční  většina  jeho  členů.  Usnesení  je  přijato,  pokud  pro  něj  hlasuje  alespoň
nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas prezidenta.

9. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel.

10. Funkce člena výkonného výboru je funkcí čestnou, neplacenou.



Čl. VIII

Prezident klubu

1. Prezidenta klubu volí výkonný výbor ze svého středu na dobu tří let. Opakovaná volba je
možná.

2. Prezident řídí a koordinuje činnost klubu a výboru a plní úkoly uložené valnou hromadou a
výkonným výborem.

3. Prezident je statutárním orgánem klubu.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. Klub zaniká:

• rozhodnutím valné hromady

• rozhodnutím příslušného státního orgánu

2. V případě zániku klubu se provede jeho likvidace, kterou provede likvidátor. Pokud není
valnou hromadou stanoveno jinak, je likvidátorem prezident klubu.

3. Pro  likvidaci  klubu  se  použijí  přiměřená  ustanovení  obchodního  zákoníku  o  likvidaci
obchodních společností.

4. Každý člen  má  právo na  alikvotní  podíl  z likvidačního  zůstatku  podle  výše  uhrazených
členských příspěvků za dobu trvání klubu.

5. K podílu členů, kteří nejsou řádnými členy klubu v době zániku klubu se nepřihlíží.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy mohou být měněny pouze na základě usnesení valné hromady klubu.

3. Stanovy byly schváleny na zasedání valné hromady dne 28. 6. 2014. 

V Nýrově dne 28. 6. 2014

Ivo Dvořáček, prezident klubu

nar. 30. 8. 1964

Nýrov 39,

679 72 Kunštát podpis


