dp Lukostřelba Zlín z.s.
Stanovy spolku
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: dp Lukostřelba Zlín z.s. Původní název: dobrý pohyb o.s.
Registrace: 2010 Ministerstvo vnitra, spisová značka L 14947 KS Brno
Sídlo: Osvoboditelů 3778 , 76001 Zlín
IČO: 22861645
Čl. 2
Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
3. Spolek působí na celém území České republiky.
4. Spolek zahrnuje hlavní organizační jednotku: dobrý pohyb Lukostřelba Zlín.
5. Spolek může rozhodnutím správní rady zakládat další organizační jednotky.
Čl. 3
Cíl činnosti spolku
1. Cílem spolku je propagace a organizace sportovních aktivit, zejména rozvoj sportovního klubu
dp Lukostřelba Zlín 3D lukostřelby. Formou trenérské práce s členy a sympatizanty klubu a spolku.
2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:
- soutěžní činnost v oblastních kolech, republikových a mezinárodních závodech.
- rozvoj trénovanosti svěřenců a klientů
- zvyšování trenérské kvalifikace a získávání instruktorské praxe
- zajištění pracovního prostředí pro rozvoj sportu
- zajišťování sportovních licencí
3. Spolek bude své cíle naplňovat prostřednictvím aktivit:
- nabízet sportovní kurzy
- provozovat sportovní zařízení
- provádět sportovní výuku

organizovat závody a sportovní akce

prodej a půjčování sportovního vybavení

budovat a udržovat sportoviště

vstupovat do jednání s úřady

na svoji činnost získávat finanční prostředky

propagovat zásady bezpečného sportování
Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku. Tito se stávají a delegují dále jako sympatizanti spolku.
2. O přijetí za sympatizanta spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada.
3. Sympatizantem spolku se také stává osoba, která je řádným členem klubu dp Lukostřelba Zlín.
4. Registraci do klubu dp Lukostřelba Zlín provádí předseda spolku a předkládá správní radě.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě a vyrovnáním svých závazků vůči spolku,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady nebo správní rady,
e) zánikem spolku.

7. Dokladem členství je členský průkaz vydaný správní radou.

Čl. 5
Práva a povinnosti sympatizantů
1. Sympatizant spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Sympatizant má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) platit příspěvky ve výši stanovené správní radou.
Členské příspěvky jsou rozděleny na část: klubovou a obnovu materiálu.
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. Souhlasí rovněž se zveřejněním
mediálního záznamu z akcí pro účely propagace.
e) Sympatizanti souhlasí s poskytováním osobních údajů pro potřeby klubu a spolku na základě vnitřních
předpisů klubu a v souladu s GDPR 2018.

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) správní rada,
c) předseda.
Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni sympatizanti spolku.
3. Valnou hromadu svolává správní rada vždy jen na pokyn předsedy. Obvykle jednou ročně.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) doplňuje podle potřeby členy správní rady na pokyn předsedy.
d) rozhoduje o počtu členů správní rady,
e) rozhoduje o zrušení členství sympatizanta

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech sympatizantů.
6. Každý má jeden hlas. Hlasy všech sympatizantů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných.
Čl. 8
Správní rada
1. Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Správní rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Správní radu tvoří
zakládající členové spolku. Tito jsou jejími členy nikoli sympatizanty.
2. Členství ve správní radě vzniká volbou na valné hromadě.
3. Správní rada má nejméně 3 členy.
4. Správní radu svolává předseda, nejméně 2x ročně.
5. Správní rada zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává valnou hromadu s pověřením předsedy,
d) rozhoduje za přítomnosti předsedy o změně stanov.

6. Předseda správní rady zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Místopředseda zastupuje
spolek navenek, je-li jeho činnost schválena správní radou.
7. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Nadpoloviční většina správní rady musí být
k rozhodnutí usnášení schopná.

10. Usnášení schopnost správní rady je podmíněna přítomností předsedy správní rady.
11. Jestliže se v průběhu 12ti měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její
pravomoci správní rada.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí správní rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem,
přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí správní rady, vedení účetní evidence a plynulý chod
spolku. Provádí registraci nových sympatizantů a eviduje spolkové příspěvky.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání správní rady.
4. Podílí se a vede tréninkové jednotky související se spolkem.
Čl. 10
Správní rada
1. Členové správní rady spolu s předsedou garantují usnášení schopnost správní rady.
2. Člen správní rady zastupuje spolek navenek, je-li jeho činnost schválena správní radou.
3. Správní rada připravuje podklady pro jednání na pokyn předsedy.
4. Podílí se na činnostech spolku a vede tréninkové jednotky související se spolkem.
Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) spolkové příspěvky,
d) dotace a granty
e) příjmy z vedlejší činnosti.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. 12
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád.
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Spolek je registrováno jako právnická osoba na oddělení registru a evidence daní Finanční úřad
Zlín.
Daňové přiznání podává od roku 2010.

Ve Zlíně, dne 20. srpna 2018
Název: dp Lukostřelba Zlín z.s.
IČO: 22861645
e-mail: mz.omartinzacek@gmail.com
www.dplukostrelba.cz
Údaje platné ke dni: 20.8.2018

Z rozhodnutí správní rady schváleno Valnou hromadou

