Lukostřelecký klub ARNI-Valteřice, z.s.
Stanovy
§1
Právní forma, sídlo
Lukostřelecký klub ARNI-Valteřice, z.s. je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tento spolek je právnickou osobou se sídlem
Valteřice 66, PSČ: 514 01. První registrace dne 12. 11. 2008 MV ČR pod číslem
jednacím VS/1-1/73535/08-R, IČ: 26579201.
§2
Zaměření a účel spolku
1. Lukostřelecký klub ARNI-Valteřice, z.s. sdružuje občany, kteří ve smyslu společenské
potřeby provozují, podporují a rozvíjejí střelbu z luků. Lukostřelecký klub ARNIValteřice, z.s. se hlásí k České 3D Lukostřelbě a uznává její stanovy a uznává ji jako
nejvyšší sportovní orgán směrem k nadnárodním svazům a federacím v disciplínách,
které tyto svazy a federace vypisují.
2. Účel spolku vychází z jeho zaměření a uskutečňuje se formou:
a/ organizování, zajišťování a podporou rekreační a závodní střelby z luku
b/ pořádání vzdělávacích programů
c/ vytváření podmínek pro naplnění společenských, kulturních a podnikatelských
zájmů
d/ provozování a rozvíjení střelby 3D
§3
Zásady členství
1. Členem spolku se může stát každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se
stanovami, s posláním a cílem klubu a bude se na jejich naplňování aktivně podílet a
která splní základní technické podmínky členství.
2. Člen Lukostřeleckého klubu ARNI-Valteřice, z.s. může být zároveň členem v
jakémkoliv jiném spolku, byť stejného zaměření.
§4
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo podílet se na naplňování zaměření a účelu spolku.
2. Člen spolku má právo se zúčastnit schůze spolku a podílet se svým hlasem na
rozhodování.
3. Člen spolku je povinen respektovat stanovy, podřídit se rozhodnutím Členské schůze
spolku a Předsednictva spolku.
4. Člen spolku je povinen platit předepsané členské příspěvky v řádných termínech.
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5. Poruší-li člen spolku povinnosti člena spolku, může být vyloučen na základě kárného
řízení.
§5
Kárná řízení
1. Podnět k zahájení kárného řízení podává kterýkoliv člen spolku Předsednictvu spolku.
Předsednictvo spolku společně s Revizní komisí projedná přestupek a rozhodne o jeho
závažnosti.
2. Podle závažnosti přestupku může být uloženo napomenutí člena, nebo vyloučení
člena. Člen spolku, jehož přestupek je projednáván, má právo být u všech jednání,
která se ho týkají.
3. Proti rozhodnutí Předsednictva spolku o vyloučení člena z klubu se může člen klubu
odvolat k Členské schůzi spolku, která toto rozhodnutí potvrdí, nebo zruší.
§6
Ukončení členství
1. Členství ve spolku může být ukončeno na základě písemné žádosti člena, vyloučením,
úmrtím, nebo neplacením členských příspěvků po dobu delší než jeden rok.
§7
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou: Členská schůze
Předsednictvo
Předseda
Sekretář
Revizní komise
2. Statutárním orgánem spolku je Předseda
§8
Členská schůze spolku
1. Členská schůze spolku jedná dle jednacího řádu schváleného Členskou schůzí spolku a
rozhoduje svým usnesením:
a/ o zániku spolku
b/ o přijetí a změnách stanov
c/ o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření
d/ schvaluje hlavní směry činnosti spolku
e/ schvaluje výši příspěvků a rozpočet spolku
f/ při zániku o naložení s majetkem spolku
g/ volba Předsedy, Sekretáře a jednoho dalšího člena Předsednictva spolku
h/ volba Předsedy Revizní komise a dvou dalších členů Revizní komise

2

2. Členskou schůzi svolává statutární orgán sám, nebo na popud alespoň třetiny členů.
Členská schůze spolku je svolávána minimálně jednou ročně, nebo častěji, dle
potřeby. Řádnou Členskou schůzi spolku svolává Předsednictvo, mimořádnou
Členskou schůzi spolku může svolat Předsednictvo, Revizní komise, nebo
Předsednictvo na základě žádosti nadpoloviční většiny členů spolku.
3. K platnosti usnesení Členské schůze spolku je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů spolku.
§9
Předsednictvo spolku
1. Výkonným orgánem spolku je 3 - členné Předsednictvo spolku. Členové předsednictva
volení Členskou schůzí spolku jsou voleni na dobu 5 let.
2. K zabezpečení činnosti spolku může Předsednictvo spolku zřizovat odborné komise a
najímat odborníky na dílčí úkony v rámci rozpočtu spolku.
3. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi Členskými schůzemi spolku a
rozhoduje o všech otázkách, které nejsou určeny do kompetence Členské schůze
spolku. Jednání Předsednictva svolává a řídí Předseda spolku, nebo v jeho
nepřítomnosti Sekretář spolku.
4. K platnosti usnesení Předsednictva je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů
Předsednictva.
5. Předsednictvo spolku stanovuje technické podmínky přijímání nových členů.
§10
Předseda
1. Předseda reprezentuje spolek a jedná jeho jménem navenek. Při jednání, jehož
důsledkem je vstup do závazků, je vázán rozhodnutím Členské schůze spolku, nebo
Předsednictva spolku.
2. Předseda je v době své nepřítomnosti zastoupen Sekretářem spolku.
3. Na návrh člena spolku může Předseda udělit čestné členství spolku. Toto čestné
členství může udělit členům spolku, ve zvláštních případech i osobám, které nejsou a
nebyly členem spolku ale, mimořádným způsobem přispěly k jeho činnosti nebo
propagaci. Čestné členství je rovno řádnému členství, nepodléhá však ročním
příspěvkům.
§11
Čestný předseda
1. Čestným předsedou spolku je jeho zakladatel, pan Tomáš Hanuš (ARNI), bytem
Valteřice 34, 514 01.
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2. Čestný předseda má poradní hlas, má právo účastnit se Členských schůzí spolku i
Předsednictva spolku a aktivně vstupovat do všech jednání před schvalovací
procedurou.
3. Metodicky pomáhá, dle svých možností, členům spolku v tréninkové a závodní
činnosti, jakož i při přípravě dalších akcí, definovaných v § 2 těchto Stanov.
§12
Revizní komise
1. Revizní komise je volena Členskou schůzí spolku na dobu 5 let společně se členy
Předsednictva spolku. Vždy je volen zvlášť předseda Revizní komise.
2. Revizní komise provádí pravidelné kontroly hospodaření spolku a o výsledcích
informuje Předsednictvo spolku a Členskou schůzi spolku. Při zjištění nedostatků
podává Předsednictvu návrh na jejich odstranění.
§13
Majetek a hospodaření spolku
1. Zdroji příjmů spolku jsou zejména
a/ členské příspěvky členů spolku
b/ příjmy ze sportovní, kulturní a společenské činnosti
2. Vedlejšími a doplňkovými zdroji příjmů spolku jsou také
a/ příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti
b/ příjmy z reklamní činnosti, sponzorských smluv a darů
c/ granty, příspěvky a dotace
3. Předsednictvo spolku odpovídá za řádnou evidenci majetku a vedení účetnictví spolku

Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí spolku dne
Předseda:
…..…………………………………………………………………….
Sekretář:
……………………………………………………………….
Člen:
…………..….………………………………………………………………
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