NÁVRH

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.
I.
Základní ustanovení
1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a
sportovní činnost, zejména kopanou a dále organizační, osvětovou a hospodářskou
činnost.
2. Fotbalový klub působí pod názvem: Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s. V běžném
písemném styku se používá zkrácený název FC Jiskra Modrá, z.s.
3. Fotbalový klub je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou.IČ: 14867788.
4. Sídlem Fotbalového klubu je Jílové, Kamenec 42, PSČ 405 02

II.
Poslání a cíle
1. Základním posláním Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. (dále též FK), je:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení jednotlivých sportovních oddílů a
vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet možnosti pro využívání všech sportovišť členy jednotlivých sportovních
oddílů, zejména pak mládeže,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů vlastní činností a v součinnosti s
orgány nadřízených sportovních svazových složek a města Jílové,
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení ve svém vlastnictví nebo ve výpůjčce a vytvářet potřebné technické zázemí,
e) vést své členy k dodržování základních etických, mravních a právních norem,
f) hájit zájmy FK a jeho členů, hájit zájmy jednotlivých sportovních oddílů a za tímto účelem spolupracovat s orgány města Jílové a s ostatními tělovýchovnými a sportovními
organizacemi ( např. ČUS, FAČR, sportovní svazy),
g) napomáhat rozvoji veřejného života organizační a osvětovou činností.

III.
Orgány Fotbalového klubu
Orgány jsou:
a) valná hromada
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b) výkonný výbor ( dále též VV )

IV.
Valná hromada
1.

Nejvyšším orgánem FK je valná hromada. Schůze valné hromady se konají nejméně
jednou za kalendářní rok. Mimořádná valná hromada se svolává, pokud o to požádá
nejméně 50% členů starších 18 let, popřípadě VV jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu ( předseda nebo sekretář ) a to za účelem naléhavého řešení zásadních otázek. Mimořádná valná hromada se musí uskutečnit do 30 dnů od doručení takového požadavku. Datum, místo konání a program valné hromady musí být oznámen
nejméně 10 dní předem obvyklým způsobem, např. zveřejněním oznámení na webových stránkách spolku nebo na veřejně přístupné informační ceduli na adrese spolku.

2.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů s
hlasovacím právem, dle čl. X., bodu 1d. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nejméně 3/5 většiny těchto přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě, že 20 minut po plánovaném zahájení jednání valné hromady není
přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů s hlasovacím právem. V takovém případě, se nedá
měnit program valné hromady.
Valnou hromadu svolává předseda VV, případně jiný jeho člen.
Valnou hromadu řídí předseda nebo sekretář VV, případně jiný výkonným výborem pověřený člen Fotbalového klubu.
Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu z valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, jak a kdy se valná hromada konala, kdo ji zahájil, kdo ji
předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a
kdy byl zápis vyhotoven.

3.
4.
5.

V.
Působnost a pravomoc valné hromady
1. V působnosti valné hromady jsou:
a) rozhodování o zániku FK a v tomto případě i o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice FK,
c) rozhoduje o přijetí a všech změnách stanov FK,
d) volí statutární orgán ( výkonný výbor ), přičemž funkční období volených členů statutárního orgánu je tříleté,
e) rozhoduje o ustanovení nového oddílu,
f) rozhoduje o rozpuštění oddílu v tom případě, že jeho činnost se dostala do rozporu se
zákonem nebo je ekonomicky nerentabilní,
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku FK,
h) stanoví hlavní směry činnosti FK pro příští období.
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VI.
Výkonný výbor
1.

Výkonný výbor je kolektivní orgán, jenž řídí činnost spolku a zastupuje jej navenek.
Rozhoduje o všech záležitostech, které tyto stanovy nesvěřují do působnosti valné
hromady a zabezpečuje plnění úkolů v období mezi jednotlivými valným hromadami.

2.

Výkonný výbor má nejméně 5 členů. O jejich skutečném počtu, který musí být vždy lichý, rozhoduje valná hromada. Odstoupí-li v průběhu funkčního období některý ze členů VV, musí být nahrazen z řad náhradníků, zvolených valnou hromadou, a to v pořadí,
v jakém byli zvoleni. Klesne-li počet členů VV i přes doplnění zvolenými náhradníky pod
5, musí být neprodleně svolána valná hromada, která zvolí nové členy VV, případně nový VV jako celek.

3.

VV ze svého středu volí předsedu, sekretáře a hospodáře, případně jiné funkce dle
svého rozhodnutí.

4.

Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně však jednou za 4 měsíce. VV je
schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnosti
usnesení VV je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.

5.

Předseda a sekretář výkonného výboru jsou osobami oprávněnými jednat za Fotbalový
klub, a to každý samostatně. VV může v některých záležitostech pověřit jednáním za
FK i jiného člena VV, případně jinou osobu. Podpisové právo na dokumentech FK má
předseda, sekretář a hospodář. Dokument je platný, je-li podepsán předsedou a sekretářem společně, v případě nepřítomnosti jednoho z nich potom i hospodářem a opatřen
razítkem FK.

VII.
Působnost pravomoci výkonného výboru
1. Do působnosti VV patří rozhodování o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
valné hromady, zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
b) organizuje a řídí činnost FK,
c) připravuje podklady pro valnou hromadu k rozpočtu, rozdělení dotací atd.,
d) projednává a schvaluje rozpočet, výši členských příspěvků a poplatků,
e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku FK,
f) spolupracuje se sportovními svazy,
g) zajišťuje spolupráci s orgány města Jílové a ostatními TJ,
h) k zabezpečení činnosti vytváří potřebný personální aparát,
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ch)schvaluje a vydává organizační řád, případně jiné vnitřní směrnice či předpisy, kterými
upravuje vnitřní vztahy FK.

VIII.
Společné zásady členství
1. Členství v klubu vzniká podáním přihlášky za člena FAČR s příslušností ke klubu, popř. zaregistrováním hráče ( nový člen, přestup v souladu s řády FAČR) anebo se členem klubu
může stát fyzická osoba na základě podané přihlášky a jejího schválení výkonným výborem. U osob mladších 15 let musí být na přihlášce vysloven souhlas jeho zákonného zástupce.
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
3. Registraci členů upravuje valná hromada svým interním předpisem.

IX.
Práva a povinnosti členů Fotbalového klubu
1. Základní práva členů FK jsou:
a) účastnit se sportovní a tělovýchovné činnosti v souladu s podmínkami těchto
stanov, sportovních svazů a soutěžních řádů,
b) účastnit se všech akcí, které umožňují sportovní a výkonnostní růst,
c) účastnit se jednání orgánů FK,
jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
d) volit a být volen od věku 18 let do všech volených orgánů FK a to za předpokladu, že
má uhrazeny všechny členské příspěvky.
2. Základní povinnosti člena FK. jsou:
a) dodržovat stanovy FK a ostatní vnitřní předpisy, základní etické a mravní normy
sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů FK,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek FK,
d) řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky související se členstvím a
činností v rámci FK,
e) řádně plnit úkoly a funkce, kterými byl pověřen.
3. Zánik členství:
a) změnou registrace hráče ( přestup do jiného klubu),
b) vystoupením člena,
c) vyškrtnutím pro neplnění povinností, o vyškrtnutí rozhoduje VV,
d) vyloučením pro závažné přestupky neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje
VV FK ,
e) úmrtím člena či zánikem FK.
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X.
Majetek Fotbalového klubu a hospodaření
1. Zdrojem majetku FK jsou zejména:
a) příspěvky členů FK,
b) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností FK, jako jsou poskytování služeb,
sportovišť, organizování sportovní a tělovýchovné činnosti,
c) příspěvky a dotace sportovních svazů,
d) státní příspěvky a dotace od ČUS nebo jiných organizací a osob,
e) dotace od města Jílové nebo jiných obcí a měst,
f) finanční a jiné sponzorské dary od právnických nebo fyzických osob.
2.

Majetek Fotbalového klubu je ve vlastnictví FK jako celku. O převodech vlastnického
práva k majetku movitému rozhoduje výkonný výbor o majetku nemovitém rozhoduje výhradně valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis FK.
4. Vlastní činnost se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
5. Hospodaření FK a účetní evidence musí být vedeny v souladu s příslušnými obecnými
právními předpisy a daňovými zákony.

XI.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly projednány a schváleny na valné hromadě konané dne ………. za účasti
……. členů s hlasovacím právem a vstupují v platnost dnem registrace těchto stanov u příslušného rejstříkového soudu.
V Jílovém dne ………….
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