STANOVY
Atletický klub Bohumín, z.s.
Preambule
My, členové spolku s názvem Atletický klub Bohumín, z.s., věrni zásadám „fair play“v atletice,
odhodláni vytvářet, chránit a rozvíjet tento spolek v duchu nedotknutelných hodnot lidské
důstojnosti, svobody a touze po rozvoji tělovýchovy a sportu, jako samosprávný, nezávislý a
dobrovolný svazek členů, založený na respektu k atletice a sportu obecně, přijímáme tyto stanovy.

(1)

(2)

(3)
(4)

Článek I
Základní ustanovení
Spolek s názvem Atletický klub Bohumín, z.s. (dále jen „spolek“) vznikl pod původním
názvem AK Bohumín, o.s. jako občanské sdružení, a to v souladu se zákonem č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, ve znění účinném do 31. prosince 2013, registrací jeho stanov ze
dne 13. dubna 1997 Ministerstvem vnitra České republiky ke dni 28. srpna 1997. Toto
občanské sdružení (ode dne 28. srpna 2007 pod názvem AK Bohumín,o.s.), se ode dne
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), považuje
za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 ve spojení s ustanovením § 214 a následujících
občanského zákoníku.
Spolek je samosprávným, nezávislým a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem
uspokojování jejich potřeb formou sportovního vyžití, zejména v oblasti závodního a
rekreačního tenisu.
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 7652.
Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky,
zejména občanským zákoníkem.
Článek II
Název a sídlo spolku
Atletický klub Bohumín, z.s.
22668349
Komenského 1150, 735 81 Bohumín

(1)
(2)
(3)

Název spolku zní:
Identifikační číslo:
Sídlo spolku:

(1)
(2)

Článek III
Právní osobnost a svéprávnost
Spolek je právnickou osobou.
Spolek je způsobilý mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, které se slučují s jeho
právní povahou.
Spolek je způsobilý nabýt pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se
k povinnostem (právně jednat).

(3)

(1)

(2)

Článek IV
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
Účelem spolku je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb jeho členů prostřednictvím
sportovního vyžití, zejména v oblasti závodní a rekreační atletiky, při respektování zásady
„fair play“.
K naplnění tohoto účelu spolek zejména (hlavní činnost):
a) zajišťuje a organizuje pro své členy možnost účastnit se soutěží v závodní atletice
organizovaných nebo pořádaných jinými subjekty,
b) organizuje a pořádá soutěže v atletice,
c) zajišťuje a organizuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména
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d)
e)
f)
g)

(1)

(2)
(3)

formou účelného využívání zařízení spolku závodními a rekreačními členy v souladu a
s ohledem na své kapacitní možnosti,
organizuje atletická soustředění,
udržuje sportovní a jiná zařízení, která užívá,
spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi zejména
v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných nebo řízených soutěží,
chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozovaných
spolkem,
především v místě svého sídla vyhledává spolupráci s orgány státní správy,
společenskými organizacemi a právnickými a fyzickými osobami za účelem vzájemné
prospěšnosti.

Článek V
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem aktivně se
podílet na naplňování účelu spolku, souhlasí se stanovami spolku a je za člena přijata
výborem.
Členství fyzické osoby není omezeno věkem.
Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. To neplatí
v případě členství právnické osoby.
Článek VI
Vznik členství

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Členství ve spolku je dobrovolné.
Spolek má jen jeden druh členství. Všichni členové spolku mají stejná práva a stejné
povinnosti.
Zájemce o členství ve spolku podává písemnou Přihlášku o členství (dále jen „Přihláška“).
Vzor Přihlášky tvoří přílohu č. 1, těchto stanov. O přijetí zájemce rozhoduje výbor; výbor
musí rozhodnout ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti. Rozhodnutí o
nepřijetí zájemce za člena spolku musí být odůvodněno a doručeno zájemci. Členská schůze
je na základě žádosti zájemce o členství ve spolku oprávněna přezkoumat rozhodnutí výboru
o nepřijetí zájemce za člena spolku a změnit je.
Za zájemce, jímž je fyzická osoba mladší patnácti (15) let, podává žádost o členství jeho
zákonný nebo jiný oprávněný zástupce.
Zájemce o členství, jímž je právnická osoba, je povinna prokázat, že osoba nebo osoby, které
jako její zástupci podepsaly Přihlášku o členství ve spolku, jsou oprávněny tuto osobu
zastupovat; to neplatí v případě, lze-li tuto skutečnost zjistit z veřejného rejstříku dálkovým
přístupem.
Článek VII
Práva členů spolku

(1)

(2)

Člen spolku má právo:
a)
podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu zařízení spolku,
b)
být informován o činnosti spolku,
c)
účastnit se, hlasovat a volit na členské schůzi
d)
počínaje od osmnácti (18) let být volen do orgánů spolku,
e)
na poskytnutí opisu nebo výpisu ze seznamu členů spolku,
f)
prostřednictvím orgánů spolku se podílet na rozhodování o jeho činnosti,
g)
vystoupit ze spolku.
Právo hlasovat a volit na členské schůzi a práva člena spolku uvedená pod písm. c) a e) až g)
předchozího odstavce (1) těchto stanov, který nedosáhl věku patnácti (15) let, vykonává jeho
zákonný nebo jiný oprávněný zástupce.
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Článek VIII
Povinnosti členů spolku
(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Člen spolku je povinen:
a)
aktivně se zúčastňovat činnosti spolku s ohledem na své možnosti a schopnosti a
podílet se tak na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, jakož i usilovat o dobré
jméno spolku,
b)
šetřit a chránit majetek spolku, nebo třetí osoby, který spolek ke své činnosti užívá a
který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti a pečovat o jeho zvelebování a
rozšiřování,
c)
platit stanovené členské příspěvky a jiné poplatky,
d)
dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí orgánů spolku, základní normy sportovního
chování a obecně závazné právní předpisy.
Povinnost dle ustanovení písm. c) předchozího odstavce (1) těchto stanov plní za člena
spolku, který nedosáhl věku patnácti (15) let, jeho zákonný nebo jiný oprávněný zástupce.
Člen spolku, který je zapsán na soupisce družstva, které se účastní soutěže v závodní atletice
je dále povinen:
a)
aktivně se účastnit soutěže družstev v atletice,
b)
aktivně se účastnit a reprezentovat spolek na přeborech vyšších stupňů dle své
výkonnosti,
c)
rozvíjet a zdokonalovat své všestranné atletické dovednosti,
d)
dodržovat řády a pravidla atletiky, případně miniatletiky („Atletika dětem“)
e)
dodržovat základní pravidla sportovního chování při respektování zásady „fair play“.
Článek IX
Seznam členů
Spolek vede seznam svých členů, který není veřejně přístupný.
V seznamu členů se u každého člena uvede jméno a příjmení/název (firma), bydliště/sídlo,
datum narození/identifikační číslo, telefonní číslo nebo emailová adresa a v případě člena
právnické osoby téže údaj ohledně osoby oprávněné zastupovat člena ve spolku.
V případě člena spolku, který nedosáhl věku patnácti (15) let, se v seznamu členů uvedou
tytéž údaje rovněž o jeho zákonném nebo jiném zástupci.
Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí pověřený člen výboru. Výbor odpovídá za
správnost a řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být
veden v elektronické formě.
Výbor je oprávněn zpřístupnit seznam členů spolku třetím osobám za účelem získání dotací,
grantů či jiných příspěvků do majetku spolku. Tímto není dotčen odst. (1) tohoto článku
stanov.
Článek X
Zánik členství

(1)

(2)

(3)

Členství ve spolku zaniká:
a)
vystoupením,
b)
vyloučením,
c)
úmrtím fyzické osoby,
d)
zánikem právnické osoby, která je členem spolku, bez právního nástupce,
e)
zánikem spolku.
Člen může ze spolku vystoupit kdykoli, a to i bez udání důvodu. Členství v takovém případě
zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení ze
spolku doručeno spolku.
Člen může být ze spolku vyloučen z důvodu hrubého porušení účelu a hlavní činnosti
spolku, které je neslučitelné s jeho dalším setrváním ve spolku nebo v případě nezaplacení
členského příspěvku nebo poplatku, ke kterému je člen povinen, ani v náhradní lhůtě k tomu
určené výborem, která nemůže být kratší než třicet (30) dnů. Výzva k zaplacení členského
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(4)

(5)

příspěvku nebo poplatku v náhradní lhůtě bude vyvěšena na nástěnce nebo jiném vhodném
veřejně přístupném místě v sídle spolku a na všech dalších místech, která spolek užívá ke své
činnosti, jsou-li odlišná od jeho sídla. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Členství
v takovém případě zaniká dnem rozhodnutí výboru o vyloučení; rozhodnutí musí být
odůvodněno.
Člen může do patnácti (15) dnů ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyloučení navrhnout,
aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze na svém nejbližším zasedání. Členská
schůze rozhodnutí výboru o vyloučení člena potvrdí nebo zruší. V případě zrušení
rozhodnutí o vyloučení člena se na takového člena hledí, jakoby jeho členství ve spolku
nikdy nezaniklo.
V případě zániku členství má člen nárok na vrácení poměrné části členských příspěvků a
jiných poplatků zaplacených spolku dopředu. Toto právo nelze uplatnit, byl-li člen spolku
vyloučen.
Článek XI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a)
členská schůze
b)
výbor

(1)
(2)

(3)

Článek XII
Členská schůze - obecná ustanovení
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze je složena ze všech členů spolku. Člen spolku se účastní členské schůze
osobně nebo v zastoupení. Zástupcem člena spolku může být jen fyzická osoba, která
dosáhla věku osmnácti (18) let a je plně svéprávná, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy
zastoupeného člena a která své oprávnění zastupovat člena na členské schůzi prokáže
písemnou plnou mocí. V případě, že člen spolku ke dni konání členské schůze nedosáhl
věku patnácti (15) let, zastupuje jej na členské schůzi jeho zákonný zástupce či jiná osoba
oprávněná k jeho zastoupení.
Za právnickou osobu, která je členem spolku, se členské schůze účastní osoba, popř. osoby,
jež jsou oprávněny tuto právnickou osobu zastupovat. Toto oprávnění se prokazuje výpisem
z veřejného rejstříku ne starším, než tři (3) měsíce, nebo, u osob, které se do veřejných
rejstříků nezapisují, dokladem o volbě nebo jmenování, jinak plnou mocí.

Článek XIII
Členská schůze - působnost
Do působnosti členské schůze náleží:
a)
určení hlavní činnosti spolku,
b)
rozhodnutí o změně stanov,
c)
volba a odvolání členů výboru,
d)
schválení plánu činnosti a rozpočtu spolku na období jednoho (1) roku,
e)
projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
f)
schválení druhu, výše a způsobu placení členských příspěvků nebo jiných plateb,
k nimž jsou členové spolku povinni,
g)
rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí přijatým výborem ve věcech, v nichž to stanovy
připouštějí,
h)
výkon dohledu nad činností a hospodařením spolku; k tomuto účelu může zřídit sobě
podřízený orgán, na který se uplatní ustanovení občanského zákoníku o kontrolní
komisi,
i)
schválení předpisů spolku vydané výborem, které svým významem překračují
obvyklou činnost spolku,
j)
rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací a rozhodnutí o přeměně spolku,
k)
jakékoliv jiné záležitosti, o nichž tak členská schůze rozhodne.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(1)
(2)

Článek XIV
Členská schůze - svolávání
Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka.
Výbor je povinen svolat členskou schůzi též v případě, požádá-li o to alespoň jedna třetina
členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od
doručení žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady
spolku sám.
Členská schůze se svolává pozvánkou zveřejněnou vyvěšením na nástěnce nebo jiném
vhodném veřejně přístupném místě v sídle spolku a na všech dalších místech, která spolek
užívá ke své činnosti, jsou-li odlišná od jeho sídla. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo,
čas (datum a hodinu) a pořad zasedání členské schůze. Pozvánka musí být zveřejněna
nejméně třicet (30) dnů před konáním zasedání členské schůze.
Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
Změnit pořad zasedání členské chůze oproti pořadu uvedeném na pozvánce, lze pouze se
souhlasem svolavatele.
Článek XV
Členská schůze - zasedání
Zasedání členské schůze probíhá podle pořadu zasedání uvedeného v pozvánce. O
záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad zasedání členské schůze při jeho zveřejnění v
pozvánce, lze jednat a rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem alespoň dvou třetin všech
členů spolku.
Zasedání členské schůze řídí předseda nebo jiná osoba pověřená výborem
Členská schůze je schopna přijímat usnesení jen za účasti většiny všech členů spolku.
K přijetí usnesení na členské chůzi se vyžaduje většina hlasů všech přítomných členů.
Právo hlasovat na členské schůzi mají všichni členové spolku, kteří se účastní členské
schůze. Hlasuje se zvednutím ruky. Hlasování na dálku nebo korespondenční hlasování se
nepřipouští.
Každý člen má jeden (1) hlas a hlasy všech členů jsou rovné. Zákonnému zástupci či jiné
osobě oprávněné zastupovat člena spolku na členské schůzi však přísluší tolik hlasů, kolik
členů spolku na členské schůzi zastupuje.
O členské schůzi se vyhotovuje zápis. Zápis sepisuje zvolený zapisovatel do třiceti (30) dnů
ode dne jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal.
Ze zápisu musí být patrné, kdo a jak zasedání svolal, místo a doba zasedání, jméno osoby,
která zasedání členské schůze řídila, jména zvoleného ověřovatele zápisu, osoby pověřené
sčítáním hlasů a zapisovatele, popis projednávaných bodů pořadu členské schůze, přijatá
usnesení i nepřijaté návrhy s uvedením výsledků hlasování, vznesené námitky členů spolku a
datum vyhotovení zápisu.
Není-li členská schůze na svém zasedání schopna přijímat usnesení, může výbor nebo ten,
kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti (15) dnů od
předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že
se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí
konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání členské
schůze.
Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
Článek XVI
Výbor - obecná ustanovení
Výbor je statutárním orgánem spolku
Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Článek XVII
Výbor - působnost
Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny
těmito stanovami do výlučné působnosti členské schůze nebo které si členská schůze
k rozhodování nevyhradila.
Do působnosti výboru náleží zejména:
a)
vydávání předpisů operativního charakteru,
b)
přijímání nových členů a rozhodnutí o vyloučení členů ze spolku,
c)
příprava návrhů plánu činnosti a rozpočtu spolku,
d)
vyhotovení zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
e)
návrh výše, druhu a způsobu placení příspěvků nebo jiných plateb, k nimž jsou členové
spolku povinni,
f)
rozhodnutí o výši plateb pro osoby, které nejsou členy spolku a mají zájem užívat
majetek spolku nebo majetek ve vlastnictví třetích osob, který je spolku svěřen do
nájmu, pachtu, výprosy nebo výpůjčky,
g)
projednání uvolnění registrovaných členů spolku do jiných spolků či jiných
právnických osob téhož zaměření,
h)
příprava a schválení soupisky na nominace závodních týmů a projednání přijetí nových
registrovaných závodníků těchto týmů,
i)
zajištění zpracování a vedení agendy spolku,
j)
schválení odměn trenérů a členů výboru spolku,
Do působnosti výboru spolku dále náleží vedení disciplinárního řízení proti členům spolku.
Pravidla disciplinárního řízení stanoví disciplinární řád spolku.
Článek XVIII
Výbor - složení a funkční období
Výbor má pět (5) členů, z nichž jeden vykonává funkci předsedy spolku a jeden funkci
sekretáře spolku.
Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti (18) let, která je
plně svéprávná, která je členem spolku a je bezúhonná.
Funkční období členů výboru je pětileté. Opakovaný výkon funkce se připouští. Členy
výboru, volí na svém zasedání členská schůze. Členové výboru mohou, v případě, že jejich
počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání
členské schůze.
Členství ve výboru zaniká:
a)
přestane-li člen splňovat podmínky dle odst. (2) tohoto článku stanov,
b)
odstoupením,
c)
odvoláním členskou schůzí,
d)
úmrtím.
Člen výboru, který přestal splňovat podmínky uvedené v odst. (2) tohoto článku stanov je
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit výboru. Výkon jeho
funkce zaniká dnem, kdy člen výboru přestal splňovat podmínky uvedené v odst. (2) tohoto
článku stanov.
Člen výboru, který odstoupil ze své funkce člena, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu písemně oznámit výboru. Výkon jeho funkce zaniká dnem doručení oznámení o
odstoupení výboru.
Článek XIX
Výbor – svolání a zasedání
Zasedání výboru svolává a řídí předseda nebo jím pověřená osoba zpravidla jedenkrát
měsíčně. V nepřítomnosti předsedy a není-li jiné pověřené osoby, řídí zasedání výboru
sekretář.
Prezident je povinen svolat zasedání výboru vždy, požádá-li o to některý z členů výboru
písemně s udáním důvodu.
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Zasedání výboru se koná obvykle v sídle spolku.
Zasedání výboru musí být svoláno písemnou nebo elektronickou pozvánkou alespoň tři (3)
pracovní dny před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, čas (datum a
hodinu) a pořad zasedání.
Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru, lze zasedání výboru svolat i prostředky
sdělovací techniky (elektronickou poštou, telefaxem, telefonicky); v takovém případě může
být zasedání svoláno s kratším předstihem, než jak je stanoveno v předchozím odstavci (4)
těchto stanov, a pozvánka nemusí obsahovat pořad zasedání.
Výbor je způsobilý se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň tři (3) jeho členové.
K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů
výboru.
K přijetí rozhodnutí o koupi, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí spolku, koupi či zcizení
movitého majetku spolku s pořizovací nebo prodejní cenou vyšší než 500.000,- Kč bez DPH
a k uzavření smluv s hodnotou plnění vyšší než 500.000,- Kč bez DPH je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů výboru.
O průběhu zasedání výboru a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a určeným zapisovatelem.
V zápisu ze zasedání výboru musí být jmenovitě uvedeni členové výboru, kteří hlasovali
proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného,
platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
Článek XX
Výbor – práva a povinnost členů
Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z
toho pro sebe důsledky.
Člen výboru vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro
jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
Článek XXI
Jednání a podepisování za spolek
Kdo spolek zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo
za spolek podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o
svém pracovním zařazení.
Spolek zastupuje předseda samostatně nebo dva členové výboru společně, přičemž jedním
z nich musí být sekretář.
Článek XXII
Majetek a hospodaření spolku
Spolek hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména:
a)
dary a dobrovolné příspěvky,
b)
členské příspěvky a poplatky,
c)
dotace a granty.
Druh, výši a splatnost členských příspěvků nebo poplatků schvaluje členská schůze na návrh
výboru.
Majetek spolku je používán výhradně k plnění účelu a hlavní činnosti spolku.
Hospodaření spolku se uskutečňuje na základě plánu činnosti a ročního rozpočtu
schváleného členskou schůzí.
Za řádnou správu majetku spolku a hospodaření s tímto majetkem odpovídá výbor.
Spolek může hospodařit též s majetkem ve vlastnictví třetích osob, který je mu svěřen do
nájmu. Ustanovení předchozího odstavce (5) těchto stanov platí v těchto případech obdobně.
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(1)

(2)
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Článek XXIII
Výkladová ustanovení
V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České
republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným,
anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností
nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje ustanovení
příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší
zamýšlenému účelu stanov.
Problematika, která není upravena těmito stanovami, se řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy.
Spolek se těmito stanovami podřizuje právní úpravě spolku obsažené v občanském zákoníku.
Článek XXIV
Účinnost stanov
Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím valné hromady spolku ze dne 18. dubna 2016.

K přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných členů vzneseny žádné dotazy o vysvětlení či
připomínky. Přítomní členové o předloženém návrhu hlasovali zvednutím ruky. Pro změnu obsahu
stanov Spolku hlasovalo 100% hlasů přítomných členů oprávněných k výkonu hlasovacího práva,
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Na základě výsledku hlasování předseda valné
hromady oznámil, že navrhované usnesení bylo valnou hromadou schváleno.

1.

Odvolání všech stávajících členů výboru sdružení

V souladu se stanoveným pořadem bylo dále přistoupeno k projednání bodu 5, tedy odvolání všech
stávajících členů výboru sdružení. Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k přijetí nových
stanov Spolku je zapotřebí vzhledem k vytvoření nového statutárního orgánu Spolku, jímž je
výbor, odvolat stávající členy dosavadního statutárního orgánu sdružení, kterým byl výbor. Poté
předseda valné hromady navrhl, aby v souladu s výše uvedeným valná hromada odvolala:


předsedu pana Mgr. Zdeňka Veselého,



sekretáře pana Mgr. Ondřeje Veselého,



člena výboru pana PaedDr. Karla Hasníka,



členku výboru paní Nikol Světlíkovou,



členku výboru paní Marii Veselou

Protože žádný z přítomných členů nepředložil jiný návrh, nechal hlasovat o následujícím usnesení:
„Valná hromada odvolává členy výbor klubu:
předsedu Mgr. Zdeňka Veselého,
sekretáře Mgr. Ondřeje Vesého
členku výboru Nikol Světlíkovou,
člena výboru PaedDr. Karla Hasníka,
členku výboru Marii Veselou.
K přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných členů vzneseny žádné dotazy o vysvětlení či
připomínky. Přítomní členové o předloženém návrhu hlasovali zvednutím ruky. Pro odvolání všech
stávajících členů výboru společnosti hlasovalo 100% hlasů přítomných členů oprávněných
k výkonu hlasovacího práva, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Na základě výsledku
hlasování předseda valné hromady oznámil, že navrhované usnesení bylo valnou hromadou
schváleno.
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2.

Volba členů výboru

V souladu se stanoveným pořadem bylo dále přistoupeno k projednání bodu 6, tedy volbě členů
výboru. Předseda valné hromady oznámil, že vzhledem k přijetí nových stanov Spolku je zapotřebí
vzhledem k vytvoření nového statutárního orgánu Spolku, jímž je výbor, zvolit členy tohoto
statutárního orgánu. Poté předseda valné hromady navrhl, aby v souladu s výše uvedeným valná
hromada zvolila:


předsedou Spolku pana Mgr. Ondřeje Veselého, datum nar. 14.května 1974, bytem
Štefánikova 1149. 735 81 Bohumín,



sekretářem Spolku paní Nikol Světlíkovou, datum nar. 4. května 1982, bytem Na Chalupách
244, 735 51 Bohumín-Pudlov,



členem výboru Spolku pana Mgr. Zdeňka Veselého, datum nar. 23. ledna 1938, bytem
Komenského 1150, 735 81 Bohumín



členem výboru Spolku pana PaedDr. Karla Hasníka, datum nar. 4. ledna 1950, bytem
Sv.Čecha 1075, 735 81 Bohumín



členem výboru Spolku slečnu Lucii Černochovou, datum nar. 17. ledna 1994, bytem
Osvoboditelů 1003, 735 81 Bohumín.

Protože žádný z přítomných členů nepředložil jiný návrh, nechal hlasovat o následujícím usnesení:
„Valná hromada volí předsedou spolku Mgr. Ondřeje Veselého, datum nar. 14. května 1974
bytem Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín.“
„Valná hromada volí sekretářem spolku paní Nikol Světlíkovou, datum nar. 4. května 1982,
bytem Na Chalupách 244, 735 51 Bohumín-Pudlov.“
„Valná hromada volí členem výboru spolku pana Mgr. Zdeňka Veselého, datum nar. 23. ledna
1938, bytem Komenského 1150. 735 81 Bohumín“
„Valná hromada volí členem výboru spolku pana PaedDr. Karla Hasníka, datum nar. 4. ledna
1950, bytem Sv. Čecha 1075, 735 81 Bohumín.“
„Valná hromada volí členkou výboru spolku slečnu Lucii Černochovou, datum nar. 17. ledna
1994, bytem Osvoboditelů 1003, 735 81 Bohumín“
O všech navržených usneseních se hlasovalo najednou. K přednesenému návrhu nebyly ze strany
přítomných členů vzneseny žádné dotazy o vysvětlení či připomínky. Přítomní členové o
předloženém návrhu hlasovali zvednutím ruky. Pro volbu členů výboru Spolku hlasovalo 100%
hlasů přítomných členů oprávněných k výkonu hlasovacího práva, nikdo nebyl proti a nikdo se
nezdržel hlasování. Na základě výsledku hlasování předseda valné hromady oznámil, že
navrhovaná usnesení byla valnou hromadou schválena.
3.

Závěr jednání valné hromady

Jelikož byl vyčerpán celý program valné hromady, předseda valné hromady konstatoval, že
všechny body programu byly projednány a byla učiněna příslušná rozhodnutí. Valná hromada byla
ukončena v 18:30 hod.
V Bohumíně, dne 18. dubna 2016
..............................................
předseda valné hromady:
Mgr. Ondřej Veselý

..............................................
zapisovatel:
Mgr. Zdeněk Veselý

...............................................
ověřovatelka zápisu: Nikol Světlíková
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