
sTANovY
Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí, z.s.

I.
Zíkladpíustanovení

Spolek s názvem Handicap Sport Club Velké Meziříč| z.s. (dále jen HSC VM, nebo spolek),
je dobrovolný svazek Szichých osob, které provozují sport, turistiku, osvětovou činnost se
zaměřením především na sport zdravofirě postižených.
Sídlo HSC YM je na adrese N{ímě§tí 7913 594 01 Velké MeziŤíčí
HSC VM bylo přiděleno IČ: 2699a245
a je zapsáno u Krajskóho soudu v Brně oddíl L vložka n962

il.
ÚčeL hl+vní čtnnpst spolku

1. Základnímúčelem ahlavní činností HSC VMje:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportormíc}1 tělovýcho.rných a
turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiálnr a tréninkové
podmínky,

b) vyfvriřet široké možnosti z řad veřejnosti, včetně mládeže
c) vést své členy a ostatť zžqemce o sport k dodržování ziHadních sportovnícfu etických,

estetic§ých a mrarmích pravidel,
d) hájit zájmy svých členů, zatím účelem spolupracovat s orgány státť spní\ry a samosprávy

s ostatnírni sportoudmi organizacemi i jednotlivci.

m.
Orgánv,TJ/SK

1. Qreánv TJ/§K jsop:

a) valná hromada (shromáždění), jako orgarr nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgrin qýkonný, ktery má 3 členy
c) předseda jako orgán statutámí,

2. Valnáhr.o{nada-

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgiinem HSC VM. Valná hromada je složena ze všech členů
HSC vM"

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedáni výkonný vlbor jedenkrát za 2 ralry. Vatruí hromada se
svolává pozvánkou zaslanou členům a to buď na adresu bydliště, nebo na eleknonickou adresu.

2.3.Pazvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konrání zasedáni a program jednrání valné
hromady. Pozvránka musí b;it zaslinanejméně 30 dní před konáním zasediání valné hromady.

2.4. Zasedani valné hromady může b}t odvolrino či odloženo zpusobem, jalq?m bylo svoláno.

2.5. Do pusobnosti valné trromady náůežízejmérra:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
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b) roáodnutí o změně stanov, včetně změny nárw a symboliky HSC VM; rozhodnutí o zrněně
sídla však náleží do působnosti rýkonného qýboru,

c) volba a odvolání členů qfkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisŮ

dle těchto stanov.

2.6. Yalná hromada je usnášeníschopná 7.a přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
V případě, že půl hodiny po pl:ínovaném zahájetlt není přítomna nadpoloviční většina všech
členů, je valná hromada usnášeníschopná v počfu přítomných

2.7. Kplatnosti usnesení valné hromady je poťeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto
stanovy newčí něco jiného.

2.8. K platrosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodmrtí o aněně stanov je poťeba
alespoň 3/5 většina pfftomných.

2.9.0 ziůežltosti, která nebyla uvedena vpozvánce jako bod prCIgramu jednání, lze jednat a

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasi alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro
rozhodoviiní o anršeni nebo přeměně spo}ku nebo pro rozhodnutí o rorěně stanov. O těchto
záležitostech lze vtakovém případě jednat jert za úěasti a se souhlasem všech, kdo jsou

oprávněni účasfirit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.t0. Zasediní valné hromady říďí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK7TJ
nebo pověřený člen qikonného v,ýboru. Blíže upravuje pruběh zaseáání valné brornady její
jednací řád.

2.Tl. Ze zasedinlivalné hromady je pofizen zápis, ze kterého musí blit patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájll a předsedal mu, jaké další organy valné hromady byly zvoleny a
jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je opráurěn nahlížet do zápisu.

3. VÝkonný uřbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti HSC VM v období mezi
zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor je 3 členný. Počet ětrenů rnýkonného qiboru musí být lic§i. Funkčni období
členů qfkonného výboru je č§řleté,

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo

nemůže činit, jiný člen výkonného qýboru, a to podle potřeby.

3.4. Výkonný .rlibor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho ČlenŮ,

K platnosti usneseni v,ýkonného v/boru je zapořebí souhlasu nadpoloviční většiny přitomných.

3.5. Do působnosti výkonného qýboru úůeží rozlrodoviání ve všech záležitostech, pokud nejsou

svěřeny těmito starrovami do rnýlučné pravomoci valné hromady.

3.6. Výkonný v,.ibor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá pňslušná roáodnutí a
opaďení k jejich realizasi,

b) organizuje a řídí činnost HSC VM
c) má v pravomoci roáodovat o změně sídla H§C VM
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d}

e)

0
g)
h)
i)

schvaluje avyóává\mitřní předpisy HSC VM pokud jejich vydání neni qfslovně svěřeno do
působnosti valné hromady,
připravuje podklady pro jednání aroáodovriní valné hromady,
dbá o hospodaření avyuilvání majetku HSC VM
zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
roáoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
roáoduje o vstupu HSC VM do jiných orgatúzací,nebo spolku

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgiinem SK/TJ. Předseda zastupuje samostatrě HSC VM ve všech
ziiležitostech, a to v souladu s roztradnutim valné hromady a výboru. Pro zajištěni chodu
sdružení může výkonem jednotlivých činností nebo jednáním písemně pověřit další členy
rnýkonného qiboru.

4.2. Předseda podepizuje za HSC VM tak, že k vytištěnému nebo napsanérnu ruizvu HSC VM
připojí svuj podpis

4.3. FuŇční období předsedy je č§řleté.

Iv.
Čtpnství

1. Řrlnným členem TJ/SK se může stít na zá}Jaďé svého roáodnutí §zická osoba nebo právnická
osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností HSC VM a hodlá se podílet na naplňování
spoleěných ajmůs ostatními ěl9ny HSC VM.

2. O přijetí za řádného člena roáoduje výkorný výbor na zrákladě podané písemné přihlrišky
zájemcemo členství.

3. HSC VM vede seanam členů. Zápisy avýmazy týkající se členstvi provádí výkonný v,ýbor a ten
také odpovídá za řádné vedení seammu členů. Příslušné údaje se zapizují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může
bý veden elektronickou formou

4. Uaa3e o členech HSC VM mohou Qit zpřístupněny v nezbynrém rozsahu. Dále mohou být
zpřístupněny orgánům statní správy a územních samospráv, a t9 zejména v souvislosti
s žádostmi o poslryhrutí dotaci či jiných příspevku ze státního či jiného veřejného rozpočtu,
Každý zájemce o členství v HSC VM podráním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o
něm vedenó v sezrarnu členů byly tímto zpusobem zpřístupněny.

A) Člensk4 práva a povinnosti řédných členů.

l. Členská priu\kterápřísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízeni HSC VM
b) účastnit se jednání valné lrromady a hlasovat o jejích roáodnuťch, a to podle principu

ustavení vaJné hromady buď osobně, nebo prosťednictvím ástupce svého oddílu; v případě
fyňcké osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě ů po dowšení 18
let, v případě nezletilých má moárost se účastnit va]né hromady s právem hlasovacím jejich
zikanrý zástr.ryce.

c) volit a b;it volen do všech volených orgiinů HSC VM, členem výkonného rnýboru a
předsedou může být zvolen pouzo člen, kíeý dowšil 18. let.

d) podílet se podle sťch mo*rostí a schopnosť na naplňování účelu a hlavní činnosti HSC
VM
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B)

1.

a)
b)
c)

e) dodržovat stanovy a ostatri vniřní předpisy HSC VM a základai aoímy sportormího
chovárú.

D šeřit, chrrinit a zvelebovat majetek, ktery slouží HSC VM k zabezpečerujeho činnosti, jakož
i usilovat o dobré jméno HSC VM.

zránik členswí

Členství v HSC VM zaniká:

vystoupením člena,
vyloučením z důvodů zavažného nebo opakovaného porušování stanov, úmrtím fyzické osoby.,
zánikem HSC VM

yI.
Maietek a hqspo{aření

1. Zdrojem majetku HSC VM jsou zejména:

a) Dobrovolné členské příspěvky,
b) příspěvky a dotace odjiných orgánů a sportovních svazů,
c) dotace a příspěvky ze státrriho rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, santy apod.

d) dary

2. Majetek HSC VM je ve vlastrictví HSC YM jako celku.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem HSC VM může upravit vniřní předpis.
4. V případě zrušení HSC VM bez'právniho nástupce bude provedena jeho likvidace. Likvidátora

jmenuje valrná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být pouát porrze

k veřejně prospěšným cílům s tim, že přednostrě bude nabídnut právnické osobě s účelem a
statusem obdobným účelu a statusu HSC VM.

závéreínň ustanovení

Zmény stanov schválila valná hromada HSC VM dne 183 2022 aod tohoto dne stanovy nablývají
platrrosti a účinnosti v rrimci spolku, vůči řetím osobám pak dnem, kdy budou založeny a
zveřejněny ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
Otiť*l těmito stanovami qislovně neupravené se řeší podle obecně závazného prálrdho předpisu
vjeho platném znění (v den schvlilení těchto stanov jde o ustanovení 2t4 a následujících
občanského zíkoniku -z. ě.89l20l2 Sb. Občans§ zákoník.

Ve Velkém Mezifičí dne: 18, 3.2a22
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Jiří charvát


