STANOVY
Ústeckého sportovního klubu
USK PROVOD, z.s.
____________________________________________________________

I.
Základní ustanovení

Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Sídlem SK je: V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, 40001
SK bylo přiděleno IČ: 18381375

II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností SK je :
a) provozovat sport, zejména atletiku a obdobnou činnost v rámci zapojení do
sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet
pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a
osvětovou činností.
2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.
Orgány SK
1. Orgány SK jsou :
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární

2. Valná hromada.
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK. Valná hromada je složena ze všech členů SK
starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem SK, vysílá na valnou hromadu jednoho
svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jednou za rok. Valná
hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo
na elektronickou adresu.
2.3. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů
spolku starších 18ti let. Nesvoláli v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30
dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání
valné hromady sám.
2.4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2.5. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK; rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) schvalování výše členských příspěvků,
e) schvalování zprávy o hospodaření klubu
f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK,
g) určení hlavních směrů činnosti SK,
h) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
2.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků
s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada
usnášeníschopná v počtu přítomných
2.7. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

2.8. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady
byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK v období mezi
zasedáními valné hromady.
3.2. Výkonný výbor je pětičlenný. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto
statutární orgán SK. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní
nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou
za měsíc.
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných.
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud
nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů
SK.
3.6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost SK,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda
4.1. Předseda je statutárním orgánem SK. Předseda jedná jménem SK samostatně, a to
v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.
4.2. Předseda podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK připojí
svůj podpis.
4.3. Funkční období předsedy je pětileté.
4.4. Funkce vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

IV.
Členství
Práva a povinností členů
1. Členství v SK je dobrovolné.
2. Členem se může stát každá fyzická osoba a právnická osoba, souhlasící s posláním SK.
3. Členství v SK vzniká registrací přihlášky a obnovuje se ročně zaplacením členského
příspěvku.
4. Členství v SK zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyloučením člena pro závažné provinění proti povinnostem člena,
c) vyloučením pro neplacení příspěvků po dobu delší než jeden rok,
d) úmrtím člena (fyzické osoby),
e) zrušením člena (právnické osoby),
f) zrušením SK.
5. Člen má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti SK,
b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
c) vyžadovat informace o činnosti SK,
d) účastnit se jednaní orgánů SK, jednáli se o něm,
e) od 18 let volit a být volen do orgánů SK.
6. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy a usnesení přijatá Výborem klubu SK,
b) šetřit, chránit a zvelebovat majetek SK,
c) řádně a včas platit členské příspěvky,
d) dodržovat zásady sportovní etiky a vždy jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno
SK a přičinil se o jeho dobrou reprezentaci.

V.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary
2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích
s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis
může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK. Jestli že SK
obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu
poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

V Ústí nad Labem dne 12.11.2014
Alexej Lesnik, předseda USK PROVOD z.s.

