STANOVY
Název spolku:

Klub přátel hory Kleť z.s.

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddíle L, vložce číslo 4515,
Sídlo : 381 01 Český Krumlov, Fialková 225
IČ: 285 54 655
Článek 1
Název a sídlo spolku
1. Název spolku : Klub přátel hory Kleť z.s.
2. Sídlo spolku: 3 381 01 Český Krumlov, Fialková 225
3. Klub přátel hory Kleť z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je dobrovolným, nepolitickým a nezávislým uskupením fyzických a
právnických osob, které spojuje aktivní zájem v oboru turistiky.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se
řídí těmito stanovami a ustanovením občanského zákoníku.
Článek 2
Účel, poslání a činnost spolku
1. Posláním Klubu přátel hory Kleť z.s. je vytváření podmínek pro uspokojování
potřeb svých členů a ostatní veřejnosti formou sportovního vyžití zejména v
oblasti rekreačního sportu.
K naplnění tohoto poslání Klub přátel hory Kleť z.s., zejména:
a) organizuje a zajišťuje pro své členy a ostatní přátele hory Kleť turistické a
sportovní akce, besedy, vydávání časopisu, atd.
b) spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi, s
orgány státní správy, podniky, soukromníky i ostatními jednotlivci,
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-2c) chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činnosti provozované
spolkem,
d) pečuje o zvyšování výkonnosti svých členů a zatím účelem vytváří vhodné
podmínky organizováním společných výletů, besed a dalších aktivit.
e) poskytuje služby pro veřejnost spočívající zejména v pořádání sportovních a
turistických akcí.
2. K naplnění činnosti spolek zejména :
a) chrání práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností spolku,
b) spoluvytváří podmínky pro přípravu svých členů.
3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Článek 3
Členství ve spolku
a) Zájemce o členství podává přihlášku do Klubu přátel hory Kleť z.s., a tím
projevuje vůli být vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy se stane jeho členem.
Přihlášku osoby mladší 18let musí podepsat zákonný zástupce.
b) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
c) O přijetí za člena rozhoduje výbor.
d) O výši členského příspěvku a jeho splatnosti rozhoduje výbor.
e) Výbor spolku vede seznam členů. Seznam členů může být zveřejněn s výjimkou
členů, kteří si to nepřejí. Tento seznam pak bude zveřejněn s poznámkou, že je
neúplný.
f) Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
Článek 4
Druhy členství
Člen má právo zejména:
a) Podílet se na činnosti spolku a využívat jeho zařízení, slev, časopisu a dalších
výhod.
b) Volit a být volen od 18 let do orgánů spolku.
c) Zúčastňovat se členských schůzí, a tak prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat
o jeho činnosti. s
Člen je povinný zejména:
a) Dbát na ochranu přírody.
b) Chránit majetek spolku a pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování.
c) Platit na účet spolku stanovené roční příspěvky.
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-3d) Dodržovat stanovy spolku.
Čestný člen
a) Je schvalován předsedou klubu podle vydaných zásad čestného členství.
b) Má všechna práva členů.
c) Je osvobozen od placení ročních příspěvků.
Článek 5
Zánik členství
a) Členství ve spolku zaniká úmrtím nebo zánikem právnické osoby, vystoupením a
vyloučením.
b) Členství zanikne, pokud člen i přes upozornění nezaplatí členský příspěvek do
30.6. příslušného roku.
c) Dopustí-li se člen jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v Klubu přátel hory
Kleť z.s. nebo hrubě poruší jeho stanovy, může výbor rozhodnout o jeho vyloučení.
d) Vyloučený člen se může proti vyloučení odvolat k výboru spolku a následně
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení § 242 NOZ.
e) Zánikem spolku likvidací.
f) Členové spolku neručí za dluhy vzniklé z činnosti spolku.
Článek 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou :
a) členská schůze,
b) výbor
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
Členská schůze se koná nejméně jednou ročně a svolává ji výbor nejméně 10 dnů
před jejím konáním písemnou či elektronickou poštou na adresu člena, uvedou
v seznamu členů. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program jednání
členské schůze.
2. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně
nejméně 1/3 členů spolku. Musí být svolána nejpozději do 30ti snů ode dne
doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na
náklady spolku sám.
3. Do působnosti členské schůze náleží rozhodnutí o otázkách, které do působnosti
členské schůze zahrnují zákon nebo tyto stanovy, zejména:
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a) schvalovat stanovy spolku a případné změny,
b) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
c) určovat koncepci činnosti spolku na další období,
d) volit členy výboru,
e) rozhodovat o zrušení spolku a způsobu likvidace jeho majetku.
4. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží
do působnosti jiných orgánů sdružení.
5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nevyžadujíli stanovy nebo zákon jiný počet hlasů. Každý člen má na členské schůzi jeden
hlas. O usnesení členské schůze se vyhotovuje zápis. Zápis spolu s prezenční
listinou účastníků členské schůze se archivuje po celou dobu trvání spolku.
6. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá výbor novou pozvánkou ve lhůtě
15ti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání se
stejným programem jednání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného
počtu členů.
7. Zasedání členské schůze je neveřejné, mohou se ho zúčastnit vedle členů nebo
jejich zmocněnců i přizvaní hosté, které přizve výbor svolávající členskou schůzi.
8. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nevyžadujíli stanovy nebo zákon jiný počet hlasů.
Článek 7
Výbor
1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor řídí činnost spolku v období mezi
zasedáními členských schůzí. Za svou činnost odpovídá výbor členské schůzi.
2. Spolek zastupují předseda nebo místopředseda výboru, a to ve všech
záležitostech samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému či
vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
3. Výbor má pět členů. Funkční období členů výboru je pětileté. Členem výboru
může pouze osoba, která je způsobilá k právnímu jednání a je bezúhonná.
4. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor
rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Členové výboru ze svého středu
volí a odvolávají předsedu a místopředsedu výboru.
3. Výbor zejména:
- připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu
pro členskou schůzi,
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- zodpovídá za realizaci závěrů usnesení členské schůze,
- plní veškeré úkoly uložené mu členskou schůzí,
- výbor schvaluje přijímání nových členů, výši členských příspěvků a jejich
splatnost,
- ukončení členství, vyloučení členů a jejich odvolání,
- doporučuje a schvaluje vznik pobočného spolku podle § 228 – 231 obč.
zákona,
- výbor organizuje činnost spolku a zodpovídá za jeho hospodaření,
- vydává klubový časopis,
- vystavuje průkazy členů,
- určuje zásady čestného členství pro stávající členy.
4. Funkce ve výboru zaniká :
- uplynutím doby,
- odvoláním z funkce členskou schůzí,
- vzdáním se funkce,
- zánikem členství v spolku.
5. Členové výboru spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
další členy výboru.
5. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda či místopřžedseda
výboru a další člen výboru. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské
schůzi.
6. Členové výboru jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
Článek 8
Zásady hospodaření
1. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná
majetková práva.
2. Zdrojem majetku jsou zejména:
- příspěvky členů,
- dary, granty a dotace,
- výnosy z vlastní činnosti,
- hmotný a nehmotný majetek.
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-63. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí a obecně
platnými právními předpisy. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy
spolku na členské schůzi.
4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov.
Prostředky musí být především použity k financování hlavní činnosti spolku
naplňující poslání a cíle spolku.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
Stanovy Klubu přátel hory Kleť z.s. vychází z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §
214 až § 302. Případy, které stanovy spolku neobsahují, budou řešeny v souladu se
zněním výše uvedeného zákona včetně dodatků a následně budou po schválení
členskou schůzí doplněny do stanov.
Stanovy Klubu přátel hory Kleť r.s. byly schváleny členskou schůzí, konanou dne
29.10.2016 a jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

V Českém Krumlově dne 29.10.2016

……………………………………………
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