STANOVY

SPORTOVNÍHO KLUBU NESLYŠÍCÍCH BRNO, z. s.
I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.

Spolek s názvem „Sportovní klub neslyšících Brno, z. s.” (dále jen SKN) je samosprávný a dobrovolný
svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
Sídlem SKN je Vodova 1391/35, 612 00 Brno 12.
SKN bylo přiděleno IČ: 60552778.
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.
2.
3.

4.

Základním účelem a hlavní činností je vytváření podmínek pro aktivní účast sluchově postižených občanů
na sportovním dění.
SKN se dobrovolně, na základě podané přihlášky, sdružuje do střešních sportovních organizací a dodržuje
jejich platné základní reglementy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády).
SKN v rámci své činnosti:
a)
umožňuje organizování sportovní činnosti pro sluchově postižené osoby, které se mohou zapojit do
sportovních, tělovýchovných aktivit,
b)
zajišťuje materiální prostředky pro potřeby zajištění sportovních aktivit dle potřeby a možností
SKN,
c)
vytváří vhodné podmínky pro trénink a další sportovní aktivity,
d)
zajišťuje vhodná sportoviště pro sportovní činnosti (tělocvičny, hřiště atd.),
e)
organizuje účast členů SKN /jednotlivců nebo sportovních oddílů/ na sportovních soutěžích,
f)
organizuje sportovní soutěže (vlastní akce, popřípadě aktivity z pověření Českého svazu neslyšících
sportovců),
g)
vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů nebo svého poslání,
h)
vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, uplatňuje zásady
demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásady fair play
i)
hájí zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a
samosprávy, dalšími institucemi, ostatními organizacemi, právnickými či fyzickými osobami, hájí
zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do společnosti slyšících
občanů.
SKN může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečně činnosti.
III.
Orgány SKN

1.

Orgány SKN jsou:
a)
Valná hromada jako nejvyšší orgán.
b)
Výkonný výbor jako orgán výkonný.
c)
Předseda jako orgán statutární.
d)
Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2.
2.1.
2.2.

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem SKN. Valná hromada je složená ze všech členů SKN starších 18 ti let.
Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává
pozvánkou zaslanou elektronickou adresu. Též se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle SKN.
Pozvánka musí vždy obsahovat místo, čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka
musí být zaslána členům a vyvěšena nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.3.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 ti
let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li 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.
Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a)
schvaluje změny stanov včetně změny názvu a symboliky SKN,
b)
volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
c)
volba a odvolání členů kontrolní komise,
d)
schvaluje zprávy o činnosti,
e)
schvaluje výsledky hospodaření,
f)
schvaluje rozpočtu a jeho čerpání včetně kontrolní zprávy,
g)
schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
h)
schvaluje přijetí a zánik nového oddílu,
i)
rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
j)
rozhodnutí o zániku SKN.
K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem
rozhodujícím.
K platnosti usnesení o zrušení SKN a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba souhlasu alespoň 3/5 většina
přítomných.
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.
Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SKN.

3. Výkonný výbor
3.1 Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SKN v období mezi zasedáními valné
hromady.
3.2 Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Členem výkonného
výboru je vždy předseda jakožto statuární orgán SKN. Počet členů výkonného výboru musí být lichý.
Funkční období je čtyřleté.
3.3 Výkonný výbor svolává k zasedání předseda podle potřeby, nejméně jednou za měsíc.
3.4 Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení
výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.5 Výkonný výbor zejména:
a)
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a hlavní tělovýchovnou a sportovní činnost SKN; toto
zabezpečení deleguje na své oddíly, i na jednotlivce dle úkolů,
b)
organizuje a řídí činnost SKN,
c)
schvaluje a vydává různé interní předpisy, sjednává pomoc odborníků,
d)
je oprávněn navrhnout a jmenovat různé poradce, organizační komise sloužící k určitému účelu
(jako sportovní, trenérská, ekonomická, finanční, hospodářská apod.), a odvolávat je, když splnili
účel a nejsou aktuálně k potřebě,
e)
připravuje podklady pro valnou hromadu a to: hospodářskou zprávu za uplynulý rok, zprávu o
hlavních směrech činnosti SKN za uplynulé období, zprávy dle potřeb SKN i na nastávající období
orientačně s návrhy činnosti,
f)
dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a udržuje majetek SKN dle účetních předpisů
ČR,
g)
spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů,
h)
zajišťuje spolupráci s ostatními TJ, místními orgány města a dalšími institucemi, organizacemi,
právnickými a fyzickými osobami,
i)
rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
4. Předseda
4.1 Předseda je statutární orgánem SKN. Jedná jménem SKN, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a
výkonného výboru.
4.2 Podepisuje a uzavírá smlouvy a jiné dokumenty, přičemž musí dbát, aby smlouvy byly výhodné pro SKN
a pro rozvoj tělovýchovy a sportu.
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4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

Je povinen s obsahem smlouvy - dokumentu seznámit dodatečně výbor SKN, pokud není možnost časově
včas svolat výkonný výbor (např. příjem dotací od ČUS, ČSNS, Magistrátu a jiných, dále od právnických
a fyzických osob jako dary apod., které mohou být časově limitované apod.).
Je povinen dbát o řádné svolávání výkonného výboru SKN, dbát o rychlé a operativní jednání celého
výkonného výboru.
Má právo kontrolovat celou činnost SKN, činit rozhodnutí ku prospěchu tělovýchovy, sportu a
hospodářství se souhlasem výkonného výboru, vyjma kontrolní komise, která má své specifické úkoly.
Právo kontroly může delegovat na jednotlivé členy výboru, či na nižší složky SKN a fyzické pověřené osoby
na specificky určenou oblast a následně odebírat toto zplnomocnění.
Při nepřítomnosti předsedy vykonává jeho činnost výborem pověřený člen výboru.

5. Kontrolní komise
5.1. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
5.2. Dohlíží, jsou-li záležitosti SKN řádně vedeny a vykonává-li SKN činnost v souladu s právními předpisy,
stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SKN. Do působnosti komise náleží zejména kontrola
hospodaření SKN a nakládání s dotacemi či jinými prostředky.
5.3. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i
valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
5.4. Předkládá svoji zprávu výkonnému výboru SKN a valné hromadě.
IV.
Členství
A) Členství
Členství se rozlišuje na:
1)
řádné
2)
čestné
a)
členem v SKN je fyzická osoba starší 18 ti let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Mladší 15 ti let se
může státem členem se souhlasem zákonného zástupce,
b)
přijetí za člena SKN rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor, členství vzniká dnem přijetí
přihlášky,
c)
dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci SKN. Členský příspěvek se platí najednou za rok,
do 15. 2.,
d)
v dalších letech je členem, pokud má v kalendářním roce zaplacený členský příspěvek,
e)
výkonný výbor může rozhodnout o prominutí členského příspěvku konkrétním členům,
f)
jednou zaplacený členský poplatek se nevrací,
g)
při zániku členství je povinností uhradit dlužné členské příspěvky a odevzdat členský průkaz,
h)
evidenci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem,
i)
čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností se dlouhodobě a
významně podílela na činnosti SKN, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení
čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být
uděleno.
B) Práva člena
Člen je oprávněn zejména:
a)
podílet se a být informován o činnosti SKN,
b)
účastnit se akcí pořádaných SKN,
c)
volit do orgánů SKN,
d)
být volen do orgánů SKN (po dosažení 18 ti let),
e)
obracet se na orgány SKN s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
f)
účastnit se zasedání valné hromady,
g)
vlastnit členský průkaz a potvrzení o zaplacení členského příspěvku,
h)
kdykoli ukončit své členství,
i)
žádat o svolání mimořádné členské schůze spolku; taková žádost musí být podepsána nejméně jednou
třetinou členů SKN.
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C) Člen je povinen zejména:
a)
dodržovat stanovy SKN,
b)
platit roční členský poplatek,
c)
respektovat rozhodnutí orgánů SKN,
d)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech SKN, je-li do nich zvolen,
e)
poskytnout stanovené kontaktní informace do evidence členů sdružení a oznamovat jejich případné změny,
f)
chránit dobré jméno SKN,
g)
podílet se dle kompetencí na správě a činnosti SKN,
h)
dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play.
D) Členství zaniká:
a)
vystoupením člena písemným oznámením,
b)
vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani
na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen
ve výzvě upozorněn,
c)
vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov na základě rozhodnutí výkonného
výboru; rozhodnutí o vyloučení se musí doručit vyloučenému členu,
d)
úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
e)
zánikem spolku.
V.
Oddíly
1.
2.

Členové SKN mohou na základě podmínek a zájmu v rámci vybraných sportů vytvářet sportovní oddíly.
V čele každého sportovního oddílu stojí vedoucí oddílů a případně i jeho zástupce, kteří řídí sportovní
přípravu členů sportovního oddílu a mohou zajišťovat jejich účast na soutěžích.
VI.
Majetek SKN a hospodaření

1.

2.

3.
4.

Zdrojem majetku SKN 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.
Majetek SKN je ve vlastnictví SKN 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.
Bližší zásady hospodaření s majetkem SKN může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž
blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
V případě zrušení SKN 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 SKN. Jestli-že SKN 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
VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou SKN dne 30. ledna 2015 a okamžikem schválení nabývají
činnosti.
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