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Stanovy spolku K10 sport, z.s.
1. Základní ustanovení
• Název spolku: K10 sport, z.s.
• Sídlo spolku: Sokolovská 658, 357 33, Loket
• IČ: 08295808
K10 sport, z.s. (dále jen „spolek") je dobrovolným spolkem občanů provozujících sportovní
činnost, který k zajištění této činnosti vyvíjí osvětovou, kulturní a společenskou činnost,
případně provozuje hospodářskou činnost.

2. Poslání a cíle
Základním posláním spolku je:
• organizovat sportovní činnost pro své členy a pro širokou veřejnost
• pečovat o sportovní výchovu svých členů a umožnit jim co nejvyšší výkonnost
• pro zabezpečení své činnosti pořádat sportovní, kulturní a společenské akce,
případně provozovat hospodářskou činnost

3. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
• členská schůze jako orgán nejvyšší
• výkonný výbor jako orgán výkonný
• předseda a místopředseda jako orgán statutární

3.1. Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze složená ze všech členů spolku. Členskou schůzi
svolává výkonný výbor nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá nejméně jedna
třetina členů, výbor spolku nebo jeho předseda, musí se členská schůze uskutečnit do
jednoho měsíce od takového podnětu.
Členská schůze se svolává pozvánkou doručenou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo
na elektronickou adresu minimálně 7 dní před jejím konáním.
Členská schůze zejména:
• rozhoduje o vzniku nebo zániku spolku, vstoupení do dalších sdružení nebo
vystoupení z nich
• rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku
• schvaluje stanovy spolku a případné změny
• volí a případně odvolává výkonný výbor
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• stanoví hlavní směry činnosti spolku na následná období, schvaluje s nimi související
rozpočty a určuje výši členských příspěvků na další období
• projednává a schvaluje zprávy o hospodaření, v případě potřeby rozhoduje o
majetkovém vypořádání
• schvaluje organizační řád a rámcové interní předpisy spolku
• rozhoduje o vzniku a zániku věcných práv k nemovitostem
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s
hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina
přítomných.

3.2. Výkonný výbor
Výkonným orgánem spolku v období mezi členskými schůzemi je výkonný výbor spolku, který
zabezpečuje průběžné plnění úkolů spolku v době mezi jednotlivými členskými schůzemi.
Rozhoduje o všech věcech, které nejsou výlučně v pravomoci členské schůze a v určených
oblastech se řídí spolkovými směrnicemi.
Výkonný výbor se volí na pětileté období a má minimálně tři členy – vždy musí mít předsedu.
Předsedu si výkonný výbor volí ze svého středu. Předseda svolává výkonný výbor podle
potřeby. Z tohoto jednání musí výkonný výbor bezprostředně učinit zápis a zveřejnit jej
členům spolku. Pokud by se v průběhu volebního období snížil počet členů výkonného
výboru pod tři, musí výkonný výbor kooptovat dalšího vhodného člena spolku do výkonného
výboru a kooptaci nechat dodatečně odsouhlasit nejbližší členskou schůzí.
Výkonný výbor:
• zabezpečuje plnění usnesení členské schůze
• organizuje a řídí sportovní činnost v období mezi členskými schůzemi
• organizuje a řídí hospodářskou činnost v období mezi členskými schůzemi
• dbá o průkaznou evidenci majetku spolku a prosazuje a kontroluje jeho hospodárné
využívání jednotlivými členy spolku
• odpovídá za vedení účetnictví, včasnost uzávěrek, statistiky, vedení a uložení
písemností dle všeobecně platných předpisů
• připravuje podklady pro členské schůze, zejména k hospodaření a hlavním směrům
činnosti spolku
K platnosti usnesení výkonného výboru je nutná přítomnost nadpoloviční většiny jeho
členů a souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
spolku.
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3.3. Předseda a místopředseda
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v
souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná
jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou
tímto jednáním způsobí.
Místopředseda spolku je statutárním orgánem spolku. Místopředseda zastupuje v plném
rozsahu předsedu, pokud to bude situace vyžadovat, nebo v době jeho fyzické
nepřítomnosti. Místopředseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské
schůze a výkonného výboru. V případě, že místopředseda jedná jménem spolku v rozporu s
těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4. Zásady členství
Do spolku může vstoupit každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku, respektuje
stanovy spolku, zaplatí registrační poplatek a uhradí členské příspěvky ve výši stanovené pro
příslušný kalendářní rok a jejíž členství je odsouhlaseno výkonným výborem.
Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující sportovní
organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této zastřešující
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním přihlášky souhlasí s tím,
aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
Členství může zaniknout:
a) vystoupením člena na jeho žádost nebo jeho úmrtím
b) vyškrtnutím člena, pokud déle než 12 měsíců nevyvíjí žádnou činnost, neplatí
pravidelné členské příspěvky nebo včas neuhradí závazky vůči spolku
c) vyloučením člena za zvlášť hrubé porušení stanov nebo za jednání, které je v rozporu
se základním posláním spolku, s právními nebo morálními společenskými normami
d) v souvislosti s ukončením činnosti spolku
O zániku členství podle písm. a) rozhoduje sám člen, podle písm. b+c) výkonný výbor spolku,
podle písm. d) členská schůze.
Povinnosti členů:
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
• podílet se v rámci svých možností na plnění poslání spolku
• podílet se na financování činnosti spolku formou placení pravidelných členských
příspěvků a jiných poplatků souvisejících s řádným členstvím a činností v spolku,
pokud o tom příslušný orgán spolku rozhodl, a dále se podílet svojí aktivní účastí na
akcích sportovních, kulturních, společenských a případně na hospodářské činnosti
• pečovat o majetek spolku, zejména o svěřené sportovní vybavení, v případě ukončení
aktivní činnosti nebo členství neprodleně vrátit zapůjčené vybavení a vyrovnat
veškeré závazky vůči spolku
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• svými sportovními výkony, chováním, dodržováním sportovních pravidel a ducha fair
play důsledně hájit důvěryhodnost a prestiž spolku, dodržovat společenské normy
slušnosti, ochrany majetku a životního prostředí
• ctít dohody uzavřené se sponzory, veřejnými institucemi, vlastníky nemovitostí (na
nichž probíhá činnost sportovního spolku) a s dalšími partnery spolku
Práva členů:
• podílet se na demokratickém řízení spolku - od 15 let s hlasovacím právem na
členských schůzích, od 18 let s právem být volen do orgánů spolku
• v rámci stanovených pravidel se účastnit činností spolku
• v rámci stanovených pravidel využívat majetku a vybavení spolku

5. Právní subjektivita
Spolek je právním subjektem, jeho jménem jedná vždy předseda - místopředseda. O
svém jednání v období mezi členskými schůzemi spolku informuje následující členskou
schůzi formou zprávy o činnosti.

6. Hospodaření spolku
Hospodaření spolku se řídí vždy rozpočtem schváleným členskou schůzí na dané
období. Odchylky od rozpočtu projednané a schválené výkonným výborem musí následně
potvrdit členská schůze.
Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří. S majetkem
disponuje výkonný výbor spolku podle obecně platných právních předpisů a směrnic o
hospodaření. V případě zániku spolku rozhodne o majetku spolku závěrečná členská schůze.
Zdrojem příjmů spolku jsou:
• příspěvky členů
• dary občanů
• sponzorské dary právnických subjektů
• dotace z grantových systémů měst, obcí a krajů
• vedlejší hospodářská činnost v souladu s právním řádem ČR
• jiné drobné příjmy, např. úroky, příjmy z prodeje nepotřebného vybavení apod.

Toto znění stanov schválila členská schůze spolku dne 3. 6. 2019
..…………………………
Miloslav Hylas
předseda spolku
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