STANOVY
F K S T A R Á B Ě L Á z.s.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Spolek s názvem FK Stará Bělá z.s. je zapsaný spolek (dále jen spolek) a je samosprávný a
dobrovolný svazek členů, kterými mohou být samostatné fyzické a právnické osoby, jejichž
účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti jak pro vlastní
členstvo tak pro neorganizovanou veřejnost.Při běžném styku ve sportovní činnosti používá
název FK Stará Bělá.
2. Sídlo FK Stará Bělá je na adrese : Potoky 622, 724 00 Stará Bělá
(dále ve stanovách užíváno k označení pouze „spolek“)
3. Spolku bylo přiděleno IČ : 228 85 412

II.
ÚČEL, CÍLE, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU
Cílem činnosti sdružení je pečovat o komplexní rozvoj sportovních, společenských a kulturních činností a fotbalu v obci Stará Bělá a jejím okolí a vytvářet pro ně všestranné a rovnoprávné podmínky a vést tak především mládež, ale i ostatní občany k pozitivním občanským
postojům, zdravému způsobu života a zabraňovat, aby se stávali závislými na alkoholu a
drogách.
1. Základním účelem a hlavní činností spolku je :
a) pořádat a organizovat sportovní a fotbalovou činnost v rámci zapojení do fotbalových soutěží a vytvářet pro ni co nejlepší tréninkové podmínky.
b) budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá a usilovat o jejich další rozvoj.
c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť i pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména mládeže.
d) dbát o všestranný rozvoj hráčů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s cílem připravit jednotlivce i družstva pro dosažení nejvyšší výkonnosti, vést své členy a hlavně mládež k dodržování základních etických a mravních pravidel a fair
play.
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury a
zdraví zejména v obci Stará Bělá
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a státní správy
a ostatními organizacemi, sportovními svazy i jednotlivci.
2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

III.
ORGÁNY SPOLKU
1. Spolek je právnickou osobou, jejímiž orgány jsou :
a) valná hromada jako orgán nejvyšší
b) výkonný výbor jako orgán výkonný
c) předseda jako orgán statutární
d) revizní komise jako orgán kontrolní
2.

Valná hromada

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů
výboru spolku, z delegátů jednotlivých mládežnických družstev starších 18 let (min. 1
člen – trenér nebo vedoucí družstva) a ostatních členů spolku starších 18 let.
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada
se svolává pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách spolku nebo pozvánkou vyvěšenou ve veřejné skříňce spolku na hřišti.
2.3. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné
hromady. Pozvánka musí být uveřejněna nebo vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
2.4. Výbor je povinen rovněž svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor v tomto případě valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat valnou hromadu sám.
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno nebo odloženo způsobem, jakým bylo
svoláno.
2..6. 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 spolku; rozhodnutí o
změně sídla však náleží do působnosti výboru
c) volba a odvolání členů výboru a členů revizní komise
d) schválení výsledků hospodaření a schválení rozpočtu
e) projednání a schválení zprávy o činnosti výboru a spolku
f) projednání zprávy o činnosti revizní komise
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku
h) určení hlavních činností spolku
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov

2.7. 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.
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina přítomných.
2.9. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod
2.6. písm. a),b) a g) je potřeba alespoň 2/3 přítomných
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 přítomných. To neplatí pro
rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov.
O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech,
kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
2.11. Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen výboru.
2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého je 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. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do
zápisu na sekretariátu spolku v určených dnech a hodinách.

3. Výbor
3.1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními
valné hromady.
3.2. Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Členy výboru volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty
spolku.
3.3. Výbor má lichý počet členů, nejvíce však 7. Členem výboru je předseda jakožto statutární
orgán spolku. Funkční období členů výboru je pětileté. Odstoupí-li ze své funkce nebo
zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce ve
funkčním období, pak valná hromada na svém nejbližším zasedání provede dodatečnou
volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.
3.4. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda
nemůže nebo nevykonává svou funkci. Činnosti dalších členů výboru jsou výborem rozděleny dle vnitřního předpisu spolku.
3.5. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže
činit, pak místopředseda, a to podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně, nejméně však
jedenkrát měsíčně. Z každého zasedání výboru je zpracován a uložen zápis.

3.6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.7. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny
těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady nebo revizní komise.
3.8. Výbor zejména :
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí
a opatření k jejich realizaci
b) organizuje a řídí činnost spolku
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno
do působnosti valné hromady
d) připravuje podklady pro jednání valné hromady
e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a jinými organizacemi
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov
h) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků
i) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny a dbá na řádné vybírání členských
příspěvků

4. Předseda
4.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje samostatně spolek, a to
v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje
spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto
jednáním způsobí.
4.2. Předseda se podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis.
4.3. V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže spolek zastupovat a tyto důvody
jsou přechodného rázu, zastupuje spolek v rozsahu jednání statutárního orgánu
místopředseda. Funkční období předsedy je pětileté s výjimkou v bodu 3.3 tohoto článku.

5.

Revizní komise

5.1. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně s dalšími vnitřními předpisy
spolku.
5.2. Revizní komise má tři členy. Členství v komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
5.3. Funkční období členů revizní komise je pětileté.
5.4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k or-

gánům spolku a členským subjektům spolku.
5.5. Kontrolní činnost dle bodu 5.6. provádí revizní komise na základě svého plánu nebo
závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku, České unie sportu či členů spolku.
V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných
dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od členů či zaměstnanců vysvětlení
k dané záležitosti.
5.6. Do působnosti revizní komise náleží zejména :
a) kontrola hospodaření spolku
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím spolku či
České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola
plnění ostatních členských povinností členskými subjekty spolku
d) kontrola majetku spolku prováděním inventarizace majetku k 31. prosinci v každém
kalendářním roce
5.7. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání

IV.
ČLENSTVÍ
Členství ve spolku vzniká :
a) členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba, která aktivně působí v oblastech
činností shodných s cíli spolku, popř. s nimi sympatizuje, bez ohledu na svoji společenskou
nebo politickou orientaci či vyznání
b) členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené spolku a jejím
schválením výkonným výborem a zaplacením členského příspěvku
c) člen spolku souhlasí se zněním stanov a vnitřních předpisů vydaných spolkem a zavazuje
se je v případě vzniku členství dodržovat
Členství ve spolku zaniká :
a) písemnou výpovědí člena spolku, a to dnem, kdy je tato výpověď spolku doručena
b) nezaplacením členských příspěvků, a to prvním dnem po datu určeném k zaplacení
c) vyloučením člena za činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami spolku a smyslem
činnosti spolku
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
A) Členská práva a povinnosti
Člen spolku má právo :

a) účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností akcí, organizovaných spolkem
b) podílet se na všech výhodách, které ze členství ve spolku vyplývají
c) být seznámen s hospodařením spolku
d) volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku do všech orgánů spolku
e) uplatňovat vlastní názory, návrhy a podněty v rámci všech orgánů spolku
f) užívat majetku, zařízení a sportovišť spolku
Člen spolku je povinen :
a) řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku,
k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti
výkonným výborem
b) šetřit, chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku
c) účastnit se schůzí svolaných výborem spolku, na které výbor spolku své členy výslovně
pozve, účastnit se schůzí svolaných valnou hromadou, účastnit se valné hromady
d) chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními předpisy a směrnicemi
e) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku,
uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku

V.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
1. Zdrojem majetku spolku 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 a
kulturní 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 od jiných fyzických či právnických osob
2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku 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 výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis
rovněž může blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora určí 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 spolku.
5. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního nebo jiného veřejného rozpočtu
(dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Spolek se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem
SSK Bělá- Proskovice, která vznikla v roce 1932 s posledním názvem FK Stará Bělá o.s.
Spolek vznikl jako právnická osoba občanské sdružení dnem registrace stanov dne
15.6.2011 ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů pod
č.j. VS/1-1/84847/11-R.
2.

Valná hromada spolku zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či
rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov
k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového
rejstříku.

3.

Tato změna byla schválena valnou hromadou spolku konanou ve Staré Bělé
dne 23.2.2016.

