INTERNÍ STANOVY CYKLISTICKÉHO SPOLKU STODŮLKY
( návrh )

Preambule
Cyklistický spolek Stodůlky je otevřenou zájmovou organizací – občanským sdružením,
založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.
Článek 1
Název a sídlo
1. Název sdružení : Cyklistický spolek Stodůlky, zkráceně CSS.
2. Sídlem sdružení je Živcových 400/30, 155 OO Praha 5.
Článek 2
Cíl a předmět činnosti CSS
1. Cílem CSS je zejména:
a) zvyšovat zájem veřejnosti a členské základny CSS o aktivní cyklistiku ve všech
formách,
b) čestným soutěžením svých členů na sportovních akcích prohlubovat kamarádství a
úctu k soupeřům.
2. Předmětem činnosti CSS je zejména:
a) sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku,
b) pořádání sportovních, cykloturistických a společenských akcí,
c) získávání finančních prostředků na činnost CSS od sponzorů (sponzorské dary),
z příjmů plynoucích ze startovného z pořádání sportovních akcí a dále z příjmů
plynoucích z kulturních a společenských akcí (vstupné, tombola, ap.) které propagují
činnost spolku a cyklistku.
Článek 3
Financování, majetek a hospodaření
1. Finanční příjmy CSS jsou tvořeny příjmy z členských příspěvků, startovným na
sportovních akcích pořádaných spolkem, dobrovolnými finančními dary fyzických nebo
právnických osob a příjmy z dalších činností, které propagují (popularizují) a rozvíjejí
cyklistický sport na poli kulturním (organizování a pořádání plesů, apod.) a sportovním a dále
příjmy z doplňkové činnosti.

2. CSS má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány CSS.
3. CSS vede účetnictví o stavu majetku, o svých příjmech a výdajích.
4. Hospodaření CSS probíhá na základě sestavování úvahy (rozpočtu) o příjmech a výdajích
v kalendářním roce (Finanční fond).
5. Návrh sestaveného Finančního fondu (rozpočtu) na příslušný kalendářní rok a vyúčtování
Finančního fondu za uplynulý kalendářní rok musí být projednán a schválen orgány CSS.
Článek 4
Členství
1.Členem CSS se může stát každý zájemce starší 18-ti let po zaplacení ročního členského
příspěvku.
2. O přijetí nového člena rozhoduje Výbor CSS.
3. Členský příspěvek se stanoví jako jednorázový pro příslušný kalendářní rok a platí se
každý rok.
4. Výše ročního členského příspěvku je vždy pro následující rok navržena a schválena
prostou většinou přítomných členů spolku na Výročním balíku.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením z CSS,
b) zrušením z důvodů nezaplacení členského příspěvku podle čl. 5, odst. (2) písm. d),
c) vyloučením,
d) úmrtím.
Článek 5
Práva a povinnosti členů CSS
1. Právem každého člena je:
a) přednostně se účastnit akcí pořádaných CSS,
b) předkládat orgánům spolku návrhy na přijetí nových členů do CSS, podávat
orgánum spolku náměty na zlepšení činnosti CSS, včetně návrhů na úpravu
nebo změnu stanov,
c)

navrhovat pořádání akcí a po jejich schválení Výborem je pořádat,

d) být včas informován o všech akcích pořádaných CSS,
e)

být na požádání informován ze strany Výboru o hospodaření CSS,

f)

volit a být volen do orgánů CSS.

2. Povinností každého člena CSS je:
a) organizačně pomáhat při pořádání akcí CSS, pokud se této akce aktivně neúčastní
jako závodník,
b) účast na sportovních akcích v případě vlastního závodění racionálně podřídit
svým zdravotním a fyzickým možnostem, případně vycházet z lékařských
doporučení a omezení týkajících se osobního zdravotnímu stavu, za který si každý
člen plně zodpovídá,
c) dodržovat zásady fair play,
d) uhradit členský příspěvek na příslušný rok a to nejpozději do konce února
kalendářního roku, na který se vztahuje zaplacení členského příspěvku,
e) dodržovat stanovy CSS a chránit majetek spolku,
f)

vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno spolku a narušovalo vzájemný
respekt mezi cyklisty a cyklistickými spolky.
Článek 6
Orgány CSS

Orgány CSS jsou :
a) Výroční balík,
b) Výbor.
Článek 7
Výroční balík CSS
1. Nejvyšším orgánem CSS je Výroční balík, na kterém se schází každý rok na závěr
sportovní sezóny členové CSS. Výroční balík, na svém jednání zejména hodnotí činnost
CSS, vyhodnocuje sportovní úspěchy svých členů, prostřednictvím svých členů řeší
připomínky a náměty k činnosti CSS pro sezónu následující a schvaluje nadpoloviční většinou
přítomných členů CSS složení Výboru CSS (dále jen Výbor) a hospodaření s Finančním
fondem (rozpočtem) CSS.
2. Schůze Výročního balíku může být též svolána mimořádně, pokud o jeho svolání Výbor
písemnou formou požádá nadpoloviční většina členů spolku. Program jednání Výročního
balíku může být přitom stanoven v den jeho konání.
Článek 8
Výbor CSS
1. Řídícím orgánem CSS je Výbor, který pracuje a řídí CSS. Výbor, resp. jeho členové jednají
a vystupují jménem spolku v období mezi zasedáními Výročního balíku. Výbor dále
zajišťuje i činnosti směřující k zániku spolku podle Článku 9 těchto Stanov.

2. Pokud členové Výboru nerozhodnou jinak, skládá se Výbor z předsedy, místopředsedy,
pokladníka, sekretáře a správce internetové stránky. Členové Výboru volí tyto funkcionáře,
resp. si rozdělí nebo potvrdí funkce, na zasedání prvního Výboru, které následuje po jednání
Výročního balíku, na kterém byli zvoleni členové Výboru pro další funkční období..
3. Členové Výboru jsou voleni na období jednoho roku na Výročním balíku CSS a počet
členů Výboru je vždy lichý.
4. Výbor je usnášeníschopný pokud je na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina jeho
členů a rozhoduje na svém jednání nadpoloviční většinou všech členů Výboru.
5. Předseda je pověřen Výborem zřídit bankovní účet. Provádět manipulace s tímto účtem
mohou jen dva členové Výboru současně a vždy se souhlasem většiny členů Výboru.
6. Výbor je oprávněn z pověření Výročního balíku nakládat s finančními prostředky dle
schváleného rozpočtu CSS. Současně je Výbor povinen podat zprávu o stavu finančních
prostředků na jednání Výročního balíku. Výbor může navrhnout Výročnímu balíku
úpravu stanov CSS, případně iniciovat projednání dalších organizačních a
technických záležitostí týkající se činnosti spolku.
7. Hospodaření podle rozpočtu (s Finančním fondem CSS) schvaluje Výroční balík po zprávě
Výboru o činnosti spolku za uplynulý rok.
8. Výbor je oprávněn člena, který hrubě porušil stanovy a zásady CSS, vyloučit z řad CSS.
Vyloučený člen nemá nárok na vrácení členského příspěvku.
Článek 9
Trvání a zánik CSS
1. CSS se zakládá na dobu neurčitou a zaniknout může jen na základě rozhodnutí Výročního
balíku.
2. CSS zaniká :
a) rozhodne-li Výroční balík při zrušení zároveň o veškerém majetku, právech a
povinnostech ,
b) i tehdy, i když Výroční balík rozhodne o zániku, ale přitom nerozhodne o
tom, jak bude s majetkem spolku naloženo. V tomto případě připadne
majetek Spolku státu a to po vypořádání prokazatelných závazků CSS.
Závazky se přitom rozumí např. přidělení grantů, které podléhají zúčtování,
nebo přidělení sponzorských darů, poskytnutých v kalendářním roce, kdy
dojde k zániku spolku, které podléhají vrácení tomu, kdo je poskytl. Tyto
sponzorské dary budou buď alikvotně kráceny (příslušnou n-dvanáctinou
roku) s ohledem na termín zániku spolku a nebo budou kráceny dle
prokazatelně vynaložených výdajů, které byly použity pro provoz spolku
v předmětném kalendářním (zánikovém) roce.
Článek 10

Doplnění a změna stanov
O změně nebo doplnění těchto stanov rozhoduje Výroční balík.
Článek 11
Účinnost
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem ………………………………………….
2. Současně pozbývají platnosti stanovy schválené ……………………………….
V Praze dne …………………………

Miloš Brdlík
předseda
Cyklistického spolku Stodůlky

