Stanovy spolku
Paragliding klub Raná, z.s.
_________________________________________________________________________
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Paragliding klub Raná, z.s. (dále jen spolek).
2. Sídlo spolku: Raná u Loun 140, 439 24 Raná
3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem.
4. Spolek je samosprávný, dobrovolný a otevřený svazek členů, jenž je nezávislý, apolitický a
odborný. Paragliding klub Raná, z.s. je spolkem fyzických osob, kteří se věnují paraglidingu,
závěsnému létání a příbuzným leteckým sportům.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Článek II.
Účel a činnost spolku
1. Organizace a podpora rekreačního i závodního létání na padákových a závěsných kluzácích.
2. Sdružování pilotů, kteří se zabývají létáním na padákových a závěsných kluzácích, i dalších
příznivců létání.
3. Organizace a zabezpečení provozu a údržby startovacích a přistávacích ploch.
4. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy, samosprávy a
s ostatními sportovními organizacemi, zejména LAA ČR.
5. Pořádání soutěží v létání na padákových a závěsných kluzácích.
6. Vést své členy a ostatní zájemce o letecký sport k dodržování základních sportovních,
bezpečnostních a etických pravidel.
Článek III.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Ve spolku existují dva druhy členství, a to řádné členství (řádný člen) a čestné členství (čestný
člen).
2. Řádným členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku. Řádným členem
spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. U fyzických osob
mladších 18 let je ke vzniku členství ve spolku nutný souhlas zákonného zástupce (písemnou
formou).
3. O přijetí uchazeče za řádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný
výbor. Členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí o
jeho přijetí za člena spolku. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor z vlastního
podnětu nebo na návrh kteréhokoliv řádného člena spolku.
4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. Přihláška musí
obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou
adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
5. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
1/4

6. Řádný člen spolku má tato práva:
6.1. účastnit se valné hromady
6.2. volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů
6.3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
6.4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
6.5. podílet se na praktické činnosti spolku
6.6. využívat majetku a prostředků spolku způsobem stanoveným valnou hromadou a výborem
7. Čestný člen spolku má tato práva:
7.1. účastnit se valné hromady
7.2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
7.3. podílet se na praktické činnosti spolku
7.4. využívat majetku a prostředků spolku způsobem stanoveným valnou hromadou a výborem
8. Řádný člen spolku má tyto povinnosti:
8.1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
8.2. dodržovat předpisy a pravidla LAA ČR pro provoz SLZ (sportovních létajících zařízení)
8.3. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku
8.4. řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanoví na každý rok svým
rozhodnutím valná hromada
8.5. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
9. Čestný člen spolku má tyto povinnosti:
9.1. řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanoví na každý rok svým
rozhodnutím valná hromada
10. Členství ve spolku zaniká:
10.1. doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku
10.2. úmrtím člena spolku
10.3. zánikem spolku
10.4. nezaplacením ročních členských poplatků v termínu do 3 měsíců od začátku kalendářního
roku, za který má být placeno
10.5. vyloučením člena spolku valnou hromadou, v případě, že člen porušuje stanovy spolku či
jedná v rozporu se zájmy spolku
11. Seznam členů
11.1. Seznam členů spolku vede výbor. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí
výbor ve lhůtě 15 dní od dne, kdy se o skutečnosti, jež má mít za následek provedení zápisu
nebo výmazu informací uvedených v seznamu členů, dozví.
11.2. Do úplného seznamu se zapisuje zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště člena
spolku, e-mailová adresa, telefonický kontakt a údaje o placení členských příspěvků.
11.3. Členové jsou povinni oznámit změnu uvedených osobních údajů výboru nejpozději do 15
dní od uskutečnění této změny.
11.4. Seznam členů může být zpřístupněn pouze se souhlasem všech členů spolku. Při uveřejnění
neúplného seznamu, musí být patrné, že je seznam neúplný.
11.5. Každý člen, a to i bývalý člen, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s
výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení o tom, že tyto
údaje byly vymazány, namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat manžel, dítě
nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo
dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.
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Článek IV.
Organizační struktura
Organizační strukturu spolku tvoří:
•
•
1.

valná hromada jako orgán nejvyšší
výkonný výbor jako orgán statutární
Valná hromada:

1.1. je tvořena všemi řádnými členy spolku
1.2. je schopna usnášet se, je-li přítomno alespoň 20% z celkového počtu členů se
zaplacenými členskými příspěvky
1.3. přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných hlasů s výjimkou rozhodnutí o zrušení
spolku dle čl. 7 těchto stanov
1.4. je svolávána výborem alespoň jednou ročně aby:
1.4.1.zhodnotila uplynulou sezónu
1.4.2.schválila případné změny stanov
1.4.3.zvolila na pětileté funkční období předsedu spolku a dva místopředsedy
1.4.4.schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
1.4.5.určila koncepci činnosti spolku na další období
1.4.6.stanovila výši členských příspěvků
1.4.7.schválila rozpočet spolku na příští období
1.4.8.rozhodla o vyloučení člena spolku
1.4.9.rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
1.5. je svolávána výborem na žádost alespoň třiceti procent členů spolku do 30 dnů od
doručení této žádosti
1.6. nesplní-li výbor svoji povinnost svolat valnou hromadu, je oprávněno ji svolat alespoň
třicet procent členů spolku podepsaných na pozvánce
2.

Výbor:

2.1. je tříčlenný kolektivní statutární orgán volený valnou hromadou
2.2. členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru
2.3. funkční období členů výboru je pětileté
2.4. každý člen výboru může zastupovat spolek sám v plném rozsahu
2.5. řídí činnost spolku mezi valnými hromadami a plní úkoly uložené mu valnou hromadou
2.6. schází se dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce
2.7. výbor je schopný usnášení, jsou-li přítomni nejméně dva jeho členové. Pro přijetí
rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nejméně dvou členů
2.8. o konání výboru se pořídí písemný zápis zachycující průběh jednání výboru, výsledky
hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z výboru se uchovávají po celou dobu
trvání spolku. Člen výboru může být vyloučen pouze tehdy, pokud se na tom usnesou
oba zbývající jeho členové
2.9. členství ve výboru zaniká smrtí člena, nebo jeho vzdáním se výkonu funkce, jeho
odvoláním valnou hromadou nebo uplynutím jeho funkčního období
2.10. v případě odstoupení člena výboru z funkce, případně v situaci kdy není člen schopen
svoji funkci ze závažných důvodů vykonávat, je výbor oprávněn z členů spolku
kooptovat do výboru člena, který bude vykonávat činnosti nutné pro chod spolku, a to
na dobu do konání nejbližší valné hromady, která zvolí nového člena výboru.
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Článek V.
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z:
1.1. ročních příspěvků členů
1.2. příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost
1.3. profitu akcí pořádaných spolkem
1.4. příjmy z vedlejší činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
1.5. sponzorských darů
2. spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
3. výdaje spolku jsou zaměřeny na realizaci účelu spolku uvedeného v čl. 2 těchto stanov
4. s výsledky hospodaření seznamuje rada spolku (předseda nebo místopředseda spolku) členy
spolku na každé valné hromadě
5. v případě zániku spolku je jeho majetek a finanční zůstatek po provedené likvidaci předán
Letecké amatérské asociaci ČR, IČ 48137481, popřípadě jiné právnické osobě s příbuzným
předmětem činnosti.
Článek VI.
Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje:
1.1. dobrovolným zrušením, rozhodnutím valné hromady, toto rozhodnutí může být přijato
pouze dvoutřetinovou většinou valné hromady, kde je přítomno alespoň dvě třetiny členů
spolku
1.2. fúzí s jiným spolkem, při které spolek nebude nástupnickým spolkem.
1.3. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
2. Před zánikem spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění spolku nepřechází na právního
nástupce. Likvidaci provede likvidátor.
3. Před rozhodnutím o likvidaci spolku valná hromada rozhodne o naložení s majetkem spolku v
souladu s účelem spolku.
4. Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 7. 12. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Raná dne 07. 12. 2018
Zbyněk Rehart

………………………………………….

Pavel Janeček

………………………………………….

Jana Nováková

………………………………………….
Paragliding klub Raná, z.s.
Zakládající členové výboru
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