ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU
“Aerobic Club Sportýna, z.s.”
IČ 228 95 710
se sídlem Na Lucberku 245, Levín, Králův Dvůr, PSČ 267 01
zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka
22714
konané dne ………2020, v ………..… hod na adrese Na Lucberku 245, Levín,
Králův Dvůr, PSČ 267 01

Svolavatel:
▪

Mgr. Vendula Soukupová, předsedkyně výboru spolku

Přítomni:
▪
▪
▪

Mgr. Vendula Soukupová, nar. 19.6.1991, bytem Na Lucberku 245, Levín, Králův
Dvůr, PSČ 267 01
Ilona Hrčková, nar. 4.11.1965, bytem Haškova 1006, Roztoky, PSČ 252 63
Kristýna Sadílek Strakošová, nar. 13.1.1988, bytem Braunerova 955, Roztoky u
Prahy, PSČ 252 63

Program:
▪ Volba předsedajícího
▪ Změna názvu spolku
▪ Změna stanov spolku
▪ Volba nového předsedy spolku Mgr. Venduly Soukupové
Svolavatel seznámil přítomné s důvody svolání zasedání členské schůze spolku.
Dále svolavatel navrhl schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího schůze. Přítomní členové se vzdávají práva na včasné svolání členské schůze spolku.
Přítomní členové jednomyslně zvolili předsedajícím zasedání členské schůze Mgr.
Vendulu Soukupovou Svobodovoua zapisovatelem paní Ilonu Hrčkovou.
Poté členská schůze přistoupila k projednání shora uvedených bodů programu jednání a po krátké diskusi přijala toto usnesení:
I.
Nový název spolku zní: Sportýna, z.s.
Hlasy pro:

100%

Zdrželo se hlasování: 0

Hlasy proti: 0

II.
Členská schůze přijímá nové znění stanov v tomto znění:
Stanovy spolku Sportýna, z.s.
Čl. 1

Název a sídlo
Název: Sportýna, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo: Na Lucberku 245, Levín, Králův Dvůr, PSČ 267 01
Čl. 2
Statut spolku
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem, založený
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Čl. 3
Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku
1.

Účelem spolku je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob provozující
tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

2.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
a) Organizovat sportovní činnosti pro skupiny i jednotlivce v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ně materiální a tréninkové
podmínky.
b) Zabezpečovat provoz tělovýchovných zařízení a zařízení veřejného života, kultury,
zdraví, zejména formou veřejně prospěšných akcí.
c) Podporovat zdravý životní styl všech občanů, provádět poradenskou činnost, školit
nové instruktory či podporovat další vzdělávání učitelů.
d) Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.
e) Organizovat sportovní a pohybové akce, volnočasové aktivity a zájmové kroužky
pro děti i dospělé, jazykové a sportovní kroužky pro školky, školy a jiné instituce,
sportovní programy a soustředění, sportovní pobytové kurzy, příměstské tábory,
relaxační, odpočinkové, kulturní, vzdělávací a jiné akce a účastnit se sportovních
soutěží.
f) Zastupovat zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům, organizovat pro své
členy výuku, vzdělávání a poradenství.
g) Hájit zájmy členů spolku za účelem spolupráce s orgány obce, s ostatními organizacemi, sportovními svazy a podobně.
h) Spolupracovat s ostatními organizacemi zabývající se různými sportovními odvětvími, zejména s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami, školkami i
dalšími vzdělávacími institucemi, jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů spolku.
i) Vytvářet organizační a materiálně-technické podmínky pro rozvoj a propagaci
sportu.
j) Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže.
k) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností.
l) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá.

3.

V rámci shora uvedených činností mohou vznikat mimořádné výdaje, které budou
hrazeny mimořádnými členskými příspěvky, které stanoví výbor. Mimořádnými výdaji
mohou být zejména platby za občerstvení, sportovní dresy, ručníky, náklady spojené
s účastí členů spolku na sportovních akcích, odměny členů, náklady na vybavení
nutné k zajištění činnosti spolku, náklady na pohonné hmoty k nutnému převozu
vybavení a zajištění aktivit spolku apod.

4.

Jako vedlejší doplňková činnost spolku je výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Účelem vedlejší činnosti je podpora
činnosti hlavní. Příjmy z vedlejší činnosti budou sloužit výhradně k zabezpečení
činnosti hlavní, včetně správy spolku.
Čl. 4
Členství ve spolku

1.

Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
účelem spolku.

2.

Členové spolku se dělí na řádné a přidružené. Přidružení členové naplňují poslání
spolku. Pokud stanovy zmiňují „člena“, míní se tím jak člen řádný, tak i přidružený.

3.

Přidruženým členem spolku se stává osoba, která zaplatila členský příspěvek, jehož
výši pro předepsané období stanoví předseda spolku. Osoba mladší 18 let se může
stát členem spolku pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

4.

Přidružený člen spolku může po uplynutí tříleté zkušební lhůty požádat o přijetí za
řádného člena spolku. O takové žádosti rozhoduje na základě písemné přihlášky
předseda spolku. Statut řádného člena vzniká dnem uvedeným v potvrzení vydaném
předsedou spolku.

5.

Členství zaniká:
- vystoupením člena písemným oznámením předsedovi spolku, a to i bez uvedení
důvodu,
- vyloučením člena písemným rozhodnutím předsedy spolku, jestliže člen hrubě
poruší zákon nebo stanovy spolku (za hrubé porušení se považuje zejména to,
když se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo
opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy
spolku),
- nezaplacením členského příspěvku v předepsaném období,
- úmrtím člena,
- zánikem právnické osoby, která je členem spolku,
- zánikem spolku.

7.

Členství přidruženého člena zaniká také uplynutím předepsaného období, za které byl
uhrazen členský příspěvek.

8.

Na žádost člena lze namísto vystoupení pozastavit členství na dobu až 2 let.

9.

Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze spolku.

10. Statut řádného člena zaniká:
- písemnou žádostí o odebrání statutu řádného člena adresovanou předsedovi
spolku,
- odebráním statutu řádného člena rozhodnutím členské schůze.

12. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí členské schůze o odebrání statutu
řádného člena podat písemný návrh na přezkoumání takového rozhodnutí předsedou
spolku.
13. Dosavadní členové spolku, kteří byli členy spolku před přijetím těchto stanov, se
považují za řádné členy.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů spolku vůči spolku
Člen spolku má právo:
- účastnit se jednání členské schůze,
- obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, a žádat o jejich vyjádření,
- využívat všech výhod plynoucích z členství spolku, jako jsou slevy a podpory,
- podílet se na činnosti spolku,
- být informován o činnosti spolku.
Řádný člen spolku má navíc právo:
- volit orgány spolku,
- být volen do orgánů spolku.
Člen spolku má povinnost zejména:
- dodržovat stanovy spolku a jiné přijaté směrnice,
- podřizovat se instrukcím a pokynům orgánů spolku,
- aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku (řádný člen),
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
- chránit majetek spolku, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování,
- oznámit spolku všechny změny údajů, na nichž je založen členský vztah,
- platit členské příspěvky ve výši stanovené pro předepsané období předsedou
spolku.
Čl. 6
Orgány spolku
1.

Spolek má individuální statutární orgán.

2.

Orgány spolku jsou:
a. Předseda spolku - statutární orgán
b. Členská schůze - nejvyšší orgán
Čl. 7
Členská schůze

1.

Členská schůze je nevyšším orgánem spolku.

2.

Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3.

Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát do
roka. Oznámení o konání zasedání členské schůze zveřejnění předseda na
internetových stránkách spolku nebo jiným vhodným způsobem, a to nejpozději 15

dnů před konáním členské schůze. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad
jednání schůze.
4.

Předseda spolku svolává zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů
spolku.

5.

Členská schůze:
- rozhoduje o změnách stanov spolku,
- schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a
roční závěrku hospodaření,
- volí a odvolává předsedu spolku,
- ustavuje odborné komise spolku,
- rozhoduje spory mezi členy spolku a spory mezi členy a orgány spolku,
- rozhoduje o přijetí za řádného člena spolku a o odebrání statutu řádného člena
spolku,
- schvaluje vnitřní řády (organizační řád, příspěvkový řád, disciplinární řád, volební a
jednací řád členské schůze),
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

6.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
řádných členů.

7.

V případě, že členská schůze nebude schopna usnášení v termínu uvedeném na
pozvánce, posouvá se termín jejího zahájení o jednu hodinu. Tato náhradní členská
schůze s nezměněným programem je schopna usnášení bez ohledu na počet
přítomných řádných členů spolku.

8.

Každý řádný člen má jeden hlas. Přidružení členové mají pouze hlasy poradní. Řádný
člen spolku, který je zároveň předsedou spolku, má tisíc hlasů.

9.

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných řádných členů. Rozhodnutí o změně stanov, o
odvolání předsedy a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro ně hlasují alespoň dvě
třetiny všech řádných členů spolku.

10. Hlasování se provádí aklamací.
Čl. 8
Předseda
1.

Předseda naplňuje rozhodnutí členské schůze a zastupuje spolek navenek, jedná jeho
jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných
záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví členská schůze.

2.

Předsedu volí členská schůze. Funkční období předsedy je desetileté.

3.

Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné
naplňování poslání spolku.

4.

Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Předseda je oprávněn delegovat své
pravomoci, o kterých rozhodne, na další aktivní členy spolku.

5.

Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

6.

Do působnosti předsedy spolku patří:
a) svolávat členskou schůzi, připravovat návrhy pro členskou schůzi a provádět její
usnesení,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) svěřit část majetku spolku do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno jeho účelnější využití ve prospěch spolku,
e) rozhodovat o určení výše a splatnosti členského příspěvku a mimořádných členských příspěvků,
f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud
pro to existují závažné důvody,
g) schvalovat vnitřní předpisy spolku.

7.

Předseda rozhoduje o přijetí a vyloučení řádného člena spolku. Předseda dává
souhlas k přidělení statutu řádného člena spolku a přezkoumává rozhodnutí členské
schůze o odebrání statutu řádného člena.
Čl. 9
Zásady hospodaření

1.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.

Zdroji majetku jsou zejména:
- dary a příspěvky právnických a fyzických osob, odkazy a dědictví,
- výnosy majetku, výnosy z kulturních a společenských akcí
- členské příspěvky,
- dotace a granty,
- příjmy z vlastní činnosti.

3.

Výdaje spolku jsou pokrývány pouze vlastními příjmy. Výdaje spolku jsou zaměřeny
na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a
rozpočtem sdružení. Jedná se především o prostředky na:
- řízení, administrativu a ostatní provozní náklady na fungování spolku,
- placené služby pro spolek,
- cestovní náklady členů spolku v případech odsouhlasených v rozpočtu spolku,
- odměny orgánů spolku, pokud tak stanoví členská schůze,
- další cíle, pokud je to v zájmu spolku a souladu s jeho stanovami.

4.

Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.

5.

Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného členskou schůzí.

6.

Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.

7.

Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v čl. 3 stanov.

8.

Prostředky nevyužité do konce správního období se převádí do příštího správního
období.
Čl. 10
Zánik spolku

1.

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o
způsobu majetkového vypořádání a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Hlasy pro:

100%

Zdrželo se hlasování: 0

Hlasy proti: 0

III.
Poté členská schůze přistoupila k projednání posledního bodu programu a po krátké diskusi přijala toto rozhodnutí:
Členská schůze jmenuje do funkce předsedy spolku Mgr. Vendulu Soukupovou, nar.
19.6.1991, bytem Na Lucberku 245, Levín, PSČ 267 01 Králův Dvůr.
Hlasy pro:

100%

Hlasy proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Poté bylo zasedání dnešní členské schůze skončeno a byl vypracován tento zápis, který
podepsal předsedající členské schůze a zapisovatel.

V …………….. dne ………….. 2020

………………………….

………………………….

předsedající

zapisovatel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ČLENSKÉ SCHŮZI SPOLKU
“Aerobic Club Sportýna, z.s.”
IČ 228 95 710
se sídlem Na Lucberku 245, Levín, Králův Dvůr, PSČ 267 01
zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka
22714

Místo konání:

Na Lucberku 245, Levín, Králův Dvůr, PSČ 267 01

Doba konání:

dne ………………, v ……………….. hod

Na dnešní členské schůzi byli přítomni tito členové:

Mgr. Vendula Soukupová
dat. nar. 19.6.1991
bytem Na Lucberku 245, Levín, Králův Dvůr,
PSČ 267 01
Kristýna Sadílek Strakošová
dat. nar. 13.1.1988
bytem Braunerova 995, Roztoky u Prahy,
PSČ 252 63
Ilona Hrčková
dat. nar. 4.11.1965
bytem Haškova 1006, Roztoky, PSČ 252 63

V …………… dne …………. 2020

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil předsedající:
Mgr. Vendula Soukupová

