Svaz potápěčů Moravy a Slezska
zapsaný spolek

ČOCHTANKLUB - potápěči,
pobočný spolek SPMS

Smíchov 2280/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

STANOVY
ČOCHTANKLUBU—potápěči,
pobočný spolek SPMS

schválené členskou schůzí dne 23.01.2016

Podpis předsedy klubu:

Razítko klubu:
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I.

Úvodní ustanovení

ČOCHTANKLUB - potápěči, pobočný spolek SPMS (dále jen klub) je od 01.01.2014 zapsaným spolkem ve
veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 19265 a je ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb.- občanský zákoník pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný spolek. Klub má
právní osobnost odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný
spolek (dále jen SPMS), který je zapsán v rejstříku spolků u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L
5185.
Klub na základě své odvozené právní osobnosti jedná svým jménem.
Klub má sídlo na adrese: Smíchov 2280/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Český statistický úřad přidělil klubu identifikační číslo: 13 69 46 77 dne 03.01.1991.
Klub používá symboliku, razítka se svým názvem „ČOCHTANKLUB - potápěči, pobočný spolek SPMS“ a svým
znakem.

II.

Předmět činnosti

1. Klub je dobrovolným sdružením jednotlivců, zajímajících se o sportovní, technickou, kulturní a zájmovou činnost
v oblasti potápění.
Předmětem činnosti klubu je veřejně prospěšná činnost zejména:
• organizování zájmové činnosti v oblasti potápění,
• organizování potápěčského výcviku dle světově uznávaných standardů,
• organizování a realizace regionálních, celostátních a mezinárodních soutěží dle pravidel CMAS,
• zabezpečování reprezentace České republiky ve sportovním potápění,
• aktivity související s ochranou životního prostředí,
• vzdělávací, osvětová, kulturní a jiná činnost v oblasti potápění,
• získávání nejnovějších poznatků z oblasti sportu, především z oblasti potápění,
• zajišťování všestranné výměny poznatků a praktických zkušeností z oblasti potápění a z činností souvisejících,
• podpora práce s mládeží,
• pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a jejich předcházení,
• práce s talentovanou mládeží,
• spolupráce se státními orgány, orgány místní správy a společenskými organizacemi,
• správa klubového a svěřeného majetku.
2. Cílem klubu je vytvářet a realizovat podmínky pro činnost svých členů.
3. Veškerá činnost klubu vychází z platných zákonů České republiky a stanov SPMS.

III.

Vznik a zánik členství

Členem klubu se mohou stát občané ČR nebo jiného státu na základě písemné přihlášky podané do klubu a po
zaplacení členských příspěvků na příslušný kalendářní rok. V přihlášce vyjádří svůj souhlas se stanovami a směrnicemi SPMS a klubu, zaváže se k jejich dodržování a uvede svůj souhlas s vedením a zpracováním osobních údajů
potřebných pro činnost klubu a SPMS.
Osoba mladší 15 let se může stát členem klubu jen se souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jeho zákonného
zástupce.
1. Členství jednotlivce v klubu zaniká na základě jeho žádosti, zánikem klubu nebo úmrtím člena. Člen může být i
vyloučen z klubu pro neplacení členského příspěvku nebo jeho části, jestliže úmyslně porušuje zákon či stanovy
klubu, dále pro poškozování zájmů klubu či svazu. Vyloučení je dotyčnému členovi oznámeno.
2. Vznikem členství v klubu se stává i členem SPMS a totéž platí i o zániku členství.
3. O přijetí člena klubu rozhoduje výbor klubu.

IV.

Práva a povinnosti členů klubu

1. Základním právem člena klubu je podílet se dle svých možností a schopností na činnosti klubu, a to buď formou
zajišťování činnosti klubu, nebo formou udržování či zvyšování své odborné potápěčské a sportovní kvalifikace a
specializace. Rovněž je právem člena dohodnutými formami využívat odbornou, metodickou a organizační základnu SPMS a klubu navrhovat opatření ke zlepšení činnosti klubu.
2. Člen klubu může kandidovat na základě doporučení klubu na funkce v SPMS.
3. Hlasovací právo mají členové starší 18let.
4. Základní povinností člena je respektovat stanovy klubu a SPMS, platit členské příspěvky, odpovědně vykonávat
přijaté funkce a chránit majetek a zájmy klubu.
5. Základní povinností člena je zaplatit členské příspěvky do 15.02. daného roku a pokud tak ani po upozornění
neučiní, bude z klubu vyloučen.
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Členská schůze
Výbor klubu
Statutární orgán klubu
Kontrolní komise

Ad 1.

V.

Orgány klubu

Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Členskou schůzi svolává statutární orgán klubu nejméně
jednou ročně, nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů klubu s právem hlasovat, a to nejpozději do 1 měsíce od předání žádosti.
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů klubu. Pro přijetí usnesení je
nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen klubu hlasuje osobně.
Členská schůze především:
• projednává a schvaluje zprávu o činnosti klubu za minulé období,
• projednává a schvaluje zprávu o hospodaření klubu za minulé období,
• projednává a schvaluje inventuru majetku klubu,
• schvaluje rozpočet klubu na další období,
• určuje cíle klubu na další období,
• schvaluje výši klubových příspěvků na další období,
• schvaluje dispoziční práva výboru klubu ve věcech organizačních, finančních i majetkových,
• schvaluje stanovy klubu,
• volí členy výboru klubu v lichém počtu nejvýše však sedmi osob,
• rozhoduje o movitém i nemovitém majetku klubu,
• rozhoduje o zániku klubu.
Není-li členská schůze usnášeníschopná, může být nejpozději do patnácti dnů svolána náhradní členská schůze.
Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů od původního termínu a může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání.
Usnesení přijatá členskou schůzí jsou závazná pro všechny členy klubu.
Ad 2.
Výbor klubu je výkonným orgánem klubu. Je tvořen předsedou, místopředsedou, hospodářem a dalšími
členy. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Odpovídá za vytváření
podmínek pro činnost klubu schválenou členskou schůzí. Výbor odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře a dále mohou jmenovat další
funkcionáře klubu dle potřeby. Za činnost výboru odpovídá statutární orgán klubu.
Výbor klubu ve své činnosti řeší především tyto otázky:
• péče o majetek a finanční prostředky klubu,
• plánování a organizování činnosti klubu na základě usnesení členské schůze,
• odbornou vzdělávací a výchovnou činnost,
• vedení členské evidence,
• hodnocení činnosti členů klubu,
• mezinárodní činnost,
• navrhuje členy klubu do prezidia SPMS a odborných komisí Svazu potápěčů České republiky, zapsaného
spolku,
• zajišťuje odvod svazového členského příspěvku klubu do SPMS.
Ad 3.
Statutárním orgánem klubu je předseda, místopředseda a hospodář, kteří tvoří kolektivní tříčlenný statutární orgán. Jednají za klub samostatně ve věcech jim vymezených členskou schůzí v rozsahu uděleného
dispozičního práva. Při podepisování písemností k otisku razítka klubu připojí svůj podpis.
Ad 4.
Kontrolní komise je volena členskou schůzí v lichém počtu minimálně tří členů. Odvolána může být jen
členskou schůzí.
Kontrolní komise ve své činnosti především:
• Kontroluje dodržování stanov a směrnic klubu,
• kontroluje hospodaření klubu,
• kontroluje inventuru klubu,
• kontroluje členskou evidenci a placení členských příspěvků,
• prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti klubu.
5. Volební období výboru klubu a kontrolní komise je tři roky.
6. Funkce ve výboru klubu a kontrolní komisi je čestná, bezplatná, bez nároku na odměnu.
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VI.

Hospodaření klubu

Činnost klubu je financována z jeho vlastních zdrojů a příspěvků jiných právnických a fyzických osob. O využívání získaných prostředků rozhoduje výbor klubu.
Za vlastní zdroje se považují členské klubové příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti klubu, vykonávané
v souladu s §217 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb..
Hospodaření klubu s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

VII.

Majetek klubu

Majetek klubu tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotný majetek. Jde o majetek získaný
vlastní činností klubu, klubové členské příspěvky, prostředky získané od jiných subjektů a dále majetek, získaný
právním nástupnictvím nebo jiným legálním způsobem.
Majetek či příspěvky získané formou účelových dotací jsou považovány za majetek svěřený a podléhají oddělenému
účtování a evidenci.
O případném prodeji nebo pronájmu celé nemovitosti ve vlastnictví klubu může rozhodnout pouze členská schůze. O
dílčím pronájmu má právo rozhodnout výbor klubu.

VIII.

Mezinárodní činnost klubu

Klub může rozvíjet mezinárodní činnost na své úrovni, a to především za účelem zdokonalování výcviku, zvyšování
sportovní výkonnosti, výměny informací, poskytování služeb a kulturně-osvětové činnosti.

IX.

Zánik klubu

1. Klub zaniká tehdy, pokud se na tom na členské schůzi s účastí alespoň 80% členů klubu usnese 100% přítomných členů s právem hlasovat.
2. V případě zániku klubu bude jeho majetkové vypořádání řešeno ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. §269 - §273.

X.

Závěrečná ustanovení

Tato novela stanov ČOCHTANKLUB - potápěči, pobočný spolek SPMS nabývá platnosti dnem schválení členskou
schůzí klubu konanou dne 01.02.2015. Účinnosti pak uvedením ve spolkovém rejstříku.

DISPOZIČNÍ PRÁVA
udělená Členskou schůzí
Pro statutární orgán klubu (předsedu, místopředsedu a hospodáře):

•
•
•

manipulace s hotovostí a finančními prostředky na bankovních účtech
jednání se správními orgány včetně podpisů protokolů o jednáních
podepisování smluv schválených výborem klubu

Pro výbor klubu:

•
•
•
•
•
•
•
•

péče o majetek a finanční prostředky klubu,
plánování a organizování činnosti klubu na základě usnesení členské schůze,
odbornou vzdělávací a výchovnou činnost,
vedení členské evidence,
hodnocení činnosti členů klubu,
mezinárodní činnost,
navržení členů klubu do prezidia SPMS a odborných komisí Svazu potápěčů České republiky, zapsaného
spolku,
zajištění odvodu svazového členského příspěvku klubu do SPMS.
Tato dispoziční práva byly schválena členskou schůzí dne 01.02.2015.

