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KRESTANSKY SPOLEK DOBRATICE, z.s. 

I. 
Základní ustanovení. 

1. Spolek s názvem: KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s. 
2. KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s. ( dále jen "SPOLEK") je zapsaným spolkem podle zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon). 
3. SPOLEK je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, kulturu, 

osvětovou a vzdělávací činnost. 
4. Sídlo SPOLKU je na adrese 739 51 Dobratice čp. 57. 

ll. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku. 

1. Základní účelem a hlavní činností SPOLKU je: 
a) Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení mimo jiné do sportovních, 

tělovýchovných, kulturních a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro 
ni materiální a tréninkové podmínky, 

b) zapojit mládež do sportovní, kulturní a osvětové činnosti, na základě křesťanských zvláště 
katolických zásad, 

c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť, kulturních zařízení pro zájemce z řad 
veřejnosti, zejména dětí a mládeže, 

d) vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou 
činností, založením obchodních společností, popřípadě vstoupením do jiných obchodních 
společností, 

e) budovat, provozovat a udržovat sportovní, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo 
užívá, 

f) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních estetických a mravních 
pravidel, zabezpečovat širokou informovanost v oblasti kulturní, sportovní a osvětové 
činnosti, na základě křesťanských zvláště katolických zásad, 

g) hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s farností, orgány 
obce, s ostatními sportovními organizacemi či společnostmi i jednotlivci, 

h) Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, 
i) Vyvíjet svoji činnost k ekonomické podpoře života a činnosti křesťanů farnosti Dobratice. 

2. SPOLEK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší ho dářskou čin~ 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ~ře vším pak .. v' a, obchod služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, h tinskou činnost a prodt sného lihu, 
konzumního lihu a lihovin. 
3. SPOLEK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti vytvářet ekonomickou základnu založením 
obchodních společností, popřípadě vstoupením do jiných obchodních společností. 
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111. 
Orgány. 

Orgány SPOLKU jsou: 
a) Valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) Výbor jako orgán výkonný, 
c) Předseda, jako orgán statutární, 
d) Kontrolní komise jako orgán kontroTňL 

IV. 
Společná ustanovení. 

1. Orgány SPOLKU mohou přijímat usnesení a volit. 
2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovat. 

Hlasování je vždy veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že bude 
hlasování tajné. 

3. Volby do orgánů se provádějí tím způsobem, že je-li do výboru nebo kontrolní komise navrženo 
více kandidátů, než je Stanovami stanovený počet, jsou ve volbách zvoleni kandidáti v pořadí 
podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který je volen. 

4. Výkon volené funkce člena výboru je neslučitelný s výkonem člena kontrolní komise. 

v. 
Valná hromada. 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SPOLKU a je složena z členů starších 18-ti let. 
2. ~valnifhřOmad'a'še.ko-ná"neJřnén~Iecú1ou za 's· (g~tJ.Ie\~ 
3. Valnou hromadu svolává výbor pozvánkou vyvěšenou v sídle SPOLKU. 
4. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem valné hromady. 
5. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o zániku nebo rozdělení SPOLKU, 
b) v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání, 

(;}schvaluje stanovy, jejich změny či doplňky, 
d) rozhoduje o základním názvu, sídle a symbolice SPOLKU, 
e) při uplynutí volebního období: 

-stanovuje početního složení výboru 
- délku volebního období výboru, 
-stanovuje početního složení kontrolní komise 
- délku volebního období kontrolní komise, 
-volí členy výboru, 
-volí členy kontrolní komise, 

f) stanovuje hlavní směry činnosti sdružení na další období, 
g) schvaluje zprávu o hospodaření SPOLKU, 
h) schvaluje zprávu kontrolní komise, 
ch) schvaluje zásady rozdělení rozpočtu, 
i) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyčlení, 
I) rozhoduje o vstupu, sloučení či vystoupení a rozdělení s jinými právnickými nebo 

fyzickými osobami, 
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Vl. 
Výbor. 

1. Výbor je výkonným orgánem valné hromady, který řídí činnost SPOLKU. 
2. Zabezpečuje činnost a plnění úkolů v období mezi valnými hromadami. 
3. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 
4. Výbor má na valné hromadě stanovený počet členů. Vždy má předsedu. 
S. Počet členů výboru musí být vždy lichý . 
6. Výbor na svém prvním zasedání volí předsedu, který je volen ostatními členy výboru a je 

statutárním orgánem spolku. 
7. Předseda svolává výbor podle potřeby. 
8. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: 

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, 
b) připravuje podklady pro valnou hromadu, 
c) rozděluje dotace a granty dle potřeb spolku, 
d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku, 
e) odpovídá valné hromadě za chod spolku, zejména za: 

- rozpracování usnesení valné hromady a jeho realizaci, 
- zajištění optimálního využití, provoz a údržbu zařízení, 
-zajištění výhodné spolupráce s ostatními fyzickými a právnickými osobami, 

f) výkonný výbor je oprávněn schvalovat: 
- přijetí nového člena, 
-odměny trenérům, členům realizačních týmů a systém odměňování, 
- založení obchodních společností, popřípadě vstoupením do jiných obchodních 

společností, či vystoupení z obchodních společností. 

Vll. 
Předseda. 

1. Předse_d~je_statutárním orgánem KŘESŤANSKÉHO SPOLKU DOBRATICE, z.s. 
2.15ředsědu, který je statutárním orgánem spolku volí výbor spolku z členů výboru spolku zvolených 

·-~--valnou hromad~u ~PC?. I k~. 
3. Zastupuje a jedná jménem SPOLKU samostatně ve všech záležitostech. 
4. Přeaseda podepisuje za SPOLEK tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu připojí svůj 

podpis. 

Vlil. 
Kontrolní komise. 

1. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření spolku. 
2. Počet členů schvaluje valná hromada. V čele kontrolní komise stojí předseda volený ostatními 

členy komise. 
3. V případě malého počtu členů se kontrolní komise neustanovuje. 
4. Kontrolní komise je povinna provést kontrolu minimálně jednou za kalendářní rok. 

IX. 
Členství. 

1. Členem se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním SPOLKU a jeho 

stanovami. 
2. Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené výboru a schválené 

výborem. 
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3. Výbor může určit novému členu zkušební dobu, nejdéle však 6 měsíců, ve které může členovi 
zrušit členství bez udání důvodu. 

4. Výbor může údaje o členech zpřístupnit v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci v rámci 
plnění povinností vůči této střešní organizaci, nebo orgánům státní správy a územní samosprávy, 
a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného 
veřejného rozpočtu. 

S. Každý zájemce o členství v SPOLKU podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm 
vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny . 

6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na základě žádosti od SPOLKU na jeho náklad potvrzení s výpisem 
se seznamu členů obsahující údaje o jeho osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 
v seznamu členů vymazány. 

X. 
Práva a povinnosti člena. 

1. Práva člena SPOLKU: 
a) účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního a společenského života 

spolku, a to za podmínek dodržování těchto stanov, 
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, 
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, 
d) vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich odpověď 

související s jejich činností v rámci spolku, 
e) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů spolku, 
f) účastnit se jednání výboru, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování, 
g) účastnit se jednání valné hromady DS a hlasovat o jejich rozhodnutích, 
h) volit a být volen do orgánů SPOLKU, 
i) ukončit kdykoli své členství v SPOLKU. 

2. Povinnosti člena SPOLKU: 
a) dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající, dodržovat vnitřní směrnice a přijatá 

usnesení (rozhodnutí) orgánů spolku, 
b) aktivně se podílet na činnosti a rozvoji spolku, 
c) iniciativně se podílet na práci a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech spolku, 
d) šetřit a chránit, rozmnožovat a udržovat majetek, sloužící k zabezpečení vlastní činnosti 

spolku, 
e) všemožně usilovat o zachování dobrého jména spolku, 
f) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SPOLKU, 
g) řádně a včas platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky související s členstvím, kterých výši 

stanovuje výbor SPOLKU. 

3. Členství v SPOLKU zaniká: 
a) vystoupením člena, 
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností podle stanov spolku, 
c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím, 
d) úmrtím člena, resp. zánikem spolku. 

4. O zániku členství z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyškrtnutí či 
vyloučení se v písemné podobě zasílá členu na adresu jeho bydliště. Člen může do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná 
hromada. Valná hromada rozhodnutí buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší 
v případě, kdy je to v rozporu se zákonem nebo stanovami. 
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X. 
Majetek a hospodaření. 

1. Majetek tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 
2. Zdrojem majetku SPOLKU jsou zejména: 

- příspěvky členů, výši stanovuje výbor, 
- příspěvky kolektivních členů, 
- příjmy s tělovýchovných, sportovní, kulturních a společenských činností, 
- příspěvky a dotace od sportovních svazů, 
- příspěvky a dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných 
rozpočtů, granty apod. 

-dary, 
- příjmy z pronájmu reklamních ploch, 
-příjmy z vlastní hospodářské a obchodní činnosti provozované k podpoře 

hlavní činnosti spolku, 
-jiné příjmy. 

3. Majetek SPOLKU je ve vlastnictví SPOLKU jako celku. O převodu vlastnických práv k věcem 
movitým tzn. nabývání či pozbývání rozhoduje výbor. 

4. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. 
S. Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. 
6. V případě zrušení SPOLKU bez právního nástupce bude provedéna 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 podobným účelu a statusu SPOLKU. 

XI. 
Závěrečná ustanovení. 

Tyto Stanovy KŘESŤANSKÉHO SPOLKU DOBRATICE, z.s. byly schváleny Valnou hromadou dne 
01.02.2018 a nabývají platnosti i účinnosti dnem schválení. 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Frýdku-Místku 
poř. č. legalizace 186 
uznal podpis na listině za vlastní 
Miloš Klus 
09.04.1967 Frýdek-Místek 
(jméno/a. pfijmeni, datum a nústo narozerú žadatele) 

Dobratice č. p. 33 
(adresa mlsta trvalého pobytu žadatele) 

OP 112946662 
(druh a čl sl o dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobnl údaje žadatele, 
uvedené v této ověfovaci doložce) 

Ve Frýdku-Místku dne 19.02.2018 

Ing. Irena Loupová 

jil\~~ 
..... ~ ........ :. ............. '. .......... . 

{ r{iloš Klus - předseda 




