
Stanovy

Ptavecký klub Znojmo z.s.

ČHnek l.
Zá|<|adní ustanovení

1. Spolek nese název: Plavecký klub Znojmo z.s. (dále jen,,Spolek").

2. Spolek je spolkem ve smyslu zákona ě. 89l20I2 Sb., oběanský zákoník.

3. Sídlo spolku: Dobšice, Sadová 463,67182 Dobšice

4. Zakladatelé: . Simona Lacinová, nar. 21.9.1976,bytemPalackého II, Znojmo
Jiří Bělobradič, nar. II.t2.1,975, bytem Palackého II,7,nojmo

Ing. František Medek, nu.20.7.1966 a Mgr. Sylva Medková

oba bytem Svatopluka Čecha 262212l

Miroslav Navrkal, nar. !7 .5.1973 aMagda Navrkalová, nar,

7 .4.Ig72, oba bytem Pod Soudním vrchem 18, Znojmo

František Dufek, nar.5.6.I974 a Ing. Monika Dufková, nar,

3.Lt.1982, oba bytem Dobšice, Sadová 463

Martina Březinová, nar. 3.1 .19]9,bytem Fischerova l4,Znojmo
Ing. Libor Bíezina, nar. 22.2.197 3, bytem Okraj ová 1 3 5 5,

Třebíč
Mgr. Vladimíra Rozmahelová, nar. 5.1 .1977,bytem Václavská

774,Moravský Krumlov
Jaroslav Hýbler, nar. 7 .9 .1,97 3, Y Zahr adách 247, Dobšice

Mgr. David Křivan, nar. 4.4.1984, Jindřicha Hořejšího 24,

Znojmo

ČHnek II.
Účel a činnost spolku

1. Účelem spolku je:

a) provozovat plavecký sport a související sportovní aktivity v rámci zaPojení- 
bo sportovních, tělovýchovných a turistických akcí, tuto Činnost organizovat

a vytvařet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vést své ěleny a ostatní zájemce o sport, k dodržování základních sportovních,

etických, estetických a mravních pravidel,



c) háiit záinry svých členů, za tím ťrčelem spolupracovat s orgány státní správ,v
a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

cl) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávaní svých čIenů, jejich školení,

e) napornáhat rozvo.ii veřejného ž,ivota, kultury, ,tdraví apod. v místě své působn,osti,
zejnróna íbrmou další veřejně prospěšnó činnosti a osvětovou činností.

2. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodařskou činnost: vedlejší činností získané
prostředky se nerozdělují a v plném rozsahu se použijí pro podporu činnosti hlavní.

článek III.
Čtenství

1. Členem Spolku může býkaždá osoba, která souhlasí s účelem spolku a je rozhodnuta
se podle svých možností podílet na jejich uskutečňování.

2. Členswí je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí
být nucen ke členství proti své vůli.

3. Členství vznlká podaním přihlášky, souhlasem se stanovami spolku, zaplacením
členského příspěvku a přijetím začlena, o kterém na zžklaďé podané písemné
přihlášky uchazeče o členství rozhoduje výbor. Pravidla členských příspěvků, tj. výše
a způsob placení jsou součást vnitřního předpisu spolku, který je vydávan vždy
k3I.I2. na následující kalendářní rok.

4, Spolek vede knihu členů.

5. Členství zanlká:
a) vystoupením člena ze Spolku,
b) vyloučením ělena ze Spolku,
c) smrtí člena či zanikem člena,
d) zánikem Spolku.

6. Členství nepŤechází na právní nástupce člena.

] , Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:

a) opakovaně či závažně porušil své povinnosti podle stanov nebo vnitřních
rozhodnutí Spolku,

b) dopustil se mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za néj
pravomocně odsouzen nebo,

c) veřejně projevuje názory popírající či snižující důstojnost člověka, zejména pro
jeho příslušnost k náboženské či národnostní menšině,



d) ukonČÍ aktir,ní sPortovní činnosti za Spolek nebo sportovní činnost za spolek
ukončí jeho dítě.

O vYlouČení Člena rozhoduje Členská schůze spolku nadpoloviční většinou přítomných
ČlenŮ na Členské schŮzi. Případné námitky tohoto člena na jeho návrh přezkoumává
výbor sPolku s Právem potvrdit rozhodnutí členské schůze, či jej změnit neuo zrušit.

l.

Clánek IV.
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednrání členské schůze,
b) hlasovat najednání členské schůze,
c) předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku,
d) obracet se na orgány spolku a s podněty se stížnostm i a žádat jejich vyjádření,e) bytnavrženke kooptaci do výkonného výboru.

Člen spolk u má zejména povinnost:
a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů spolku v mezích jejich

působnosti a pravomoci,
b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání spolku,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a'dobrójméno spolku.

Clánek V.

Spolek je spravován těmito o.gár.y,o'gánY 
SPolku

a) členská schůze -nejvyšší orgán spolku,
b) výbor - jako kolektivní statutární orgán spolku.

čHnek VI.
čtenská schůze

členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

Zasedáni Členské schŮze svolává rnýbor spolku 2x ročně a též vždy, požádají-li o toalespoň tři členové výboru.

členská schůze:

1) mtňe projednat a rozhodnout jakoukoliv záležitost spolku,b) schvaluje plán budoucí činnosti spolku předkládan/i,}úor".,
:] schvaluje rozpočet spolku předkládany vyborem,
d] schvaluje zprávuo činnosti spolku próaúaaanY uYbor.-,
? schvaluje zprávuvýboru o hospodÁení spolku za'uplynulé období,0 volí a odvolává členy výboru irad členů spolku, lruzáeiona období čtyř let,g) rozhoduje o změně stanov spolku, o zrušení, či přeměně spolku.

2.

1.

2.

1J.



5.

6.

7.

4. členská schůze je usnášeníschopná, je_li přítomna alespoň polovina všech členů

spolku.

Každý člen - fyzíckáosoba má jeden hlas,

členská schůze přijímá svá usnesení hlasováním, usnesení je přijato, jestliŽe Se Pro
jejich přijetí vyslovi přítomní členové mající nadpoloviční většinu hlasů,

Rozhodnutí o přeměně stanov, rozhodnutí o zrušení nebo rozhodnutí o přeměně sPolku

je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí přítomní členové mající třípětinovou větŠinu

trur,i; návrh na takové rozhodnutí může bý předložen pouze výborem či sjejím

předchozím souhlasem

čhnek VII.
Výbor

Výbor má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve vŠech záIeŽttostech sPolku a to

vmezich stanov a iozhodnutí členské schůze. Výbor zejména řídí Činnost sPolku ve

všech ohledech tak, aby bylo naplňováno poslání a účelu spolku azéleŽÍtosti sPolku

byly vedeny v souladu s právním postavením spolku,

Výbor má 5 členů.

3. Výbor je složen zpředsedy, místopředsedy a členů, přičemž členové,výboru jsou

voleni členskou schiizí u qibo, ze svých členů volí předsedu a místopředsedu výboru

s tím, že funkění období předsedy a místopředsedy je též ětyŤleté. Clen qýboru mŮŽe

blt zvolen opětovně, stejně jako předseda a místopředseda výboru.

4. Výbor zejména:
a) svolává nejméně 2 x ročně zasedání členské schůze,

b) rozhoduje o přijetí člena Spolku,
c) přezkorrmává rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze Spolku,

a) pr.anadá návrh na změnu stanov k rozhodnutí o zruŠení Či přeměně SPolku,

e) připravuje podklady pro jednání členské schůze,

Ó poucr"i" jednotlivé členy výboru či jiné osoby správou činnosti spolku vurČeném

rozsahu v mezích své působnosti,
g) v mezích těchto stanov rozhoduje ve všech záIežitostech Spolku a svjT ni rozhodnutími

_ ve formě individuálních rozhodnutí či vnitřního předpisu - stanovuje povinnosti

členům Spolku.

5. Výbor se usnáší hlasováním na svém zasedání, Výbor mŮŽe jednat a usnáŠet se za

přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.

6. Výbor se může usnášet též hlasováním mimo zasedání prostředky komunikace na

dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina vŠech

členů ýboru. ZáIlájit hlasovanímtůe člen qýboru tím, že doručí všem ČlenŮm výboru

návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně třídenní.

1.

2.



7,

a)
b)

8.

9.
I

Předseda zejména:
zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči třetím osobám,
připravuje podklady pro jednaní výboru. V nepřítomnosti předsedy výboru podklady
pro jednání výboru připravuje místopředseda výboru.

Předsedaje ze své činnosti odpovědný výboru a výborem jeřízen.

Spolek je oprávněn zastupovat:
- předseda nebo
- místopředseda a jeden člen výboru,
a to v souladu s rozhodnutím qfkonného výboru nebo členské schůze.

Čhnek IX.
zvláštní a závěrečná ustanovení

Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze na návrh výboru, jak uvedeno v čl. VI.
těchto stanov, Bylo-li rozhodnuto o zrušení spolku, jmenuje výbor neprodleně
likvidátora. Výbor též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co
nejbližší účelu spolku.

2. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti dnem schválení zakladateli na ustavující
členské schůzi.

Ve Znojmě - Dobšicích dne 4.9.2017

ZakIadatelé: Z,

fuMt
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