STANOVY KLUBU
GOLF CLUB BENÁTKY NAD JIZEROU, Z.S.
I.
Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Golf Club Benátky nad Jizerou, z.s. (dále jen „klub“ resp. „GCBNJ“) je samosprávným a dobrovolným
spolkem, založeným k zastupování a zajišťování sportovních a společenských zájmů svých členů v souladu
se zák. č.89/2012 Sb. v platném znění.
Klub je nepolitickým spolkem nepřipouštějícím působení politických stran a hnutí v rámci jeho činnosti.
Aktivní účast členů klubu ve veřejném životě tím však není omezena.
Název spolku : Golf Club Benátky nad Jizerou, z.s. , zkráceně GCBNJ
Sídlo: Na Golfu 1003, 29471 Benátky nad Jizerou
II.
Poslání a cíle klubu

1.

Základním posláním a cílem klubu je:
a) sdružování osob za účelem provozování golfové hry a dalších sportovních a společenských aktivit,
b) hájit zájmy klubu a jeho členů uvnitř i navenek,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých úkolů,
d) vytvářet podmínky pro rozvoj golfu v sídle a jeho okolí,
e) zabezpečovat zázemí klubu pro uspokojení sportovních a společenských zájmů členů i dalších osob;
III.
Symbolika klubu
Klub má název a znak. O symbolech klubu rozhoduje na návrh výboru valná hromada.
IV.
Členství v klubu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, podá přihlášku, uhradí
členské vstupní poplatky a roční členské příspěvky a současně o jejím přijetí rozhodne výbor. Zaplacené
vstupní poplatky a členské příspěvky se nevracejí.
Klub má jednu formu členství a to řádné členství.
Členství v klubu je dědičné a převoditelné se souhlasem výboru. V případě dědictví musí být toto právo
uplatněno do 24 měsíců od úmrtí člena.
Uhrazení vstupních poplatků a ročních členských příspěvků a dosažení věku 18 let do termínu konání valné
hromady zakládá právo hlasu na valné hromadě.
Ukončit členství může člen kdykoliv na základě svobodného rozhodnutí, které musí předložit výboru.
Členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky, pokud člen
neoznámí, že chce ukončit členství ihned. Zaplacené vstupní poplatky a členské příspěvky se nevracejí.
Pokud člen působí svou činností proti zájmům klubu nebo hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z těchto
stanov a právních předpisů, může jej valná hromada na návrh výboru klubu vyloučit
V případě nezaplacení členských příspěvků v termínu určeném výborem ani v náhradním termínu, může být
po předchozím upomenutí, člen vyloučen rozhodnutím výboru
V.
Seznam členů

1.
2.
3.

Seznam členů klubu je veden v evidenci klubu, která je neveřejná.
Údaje o členech klubu mohou být zpřístupněny České golfové federaci, jejíž členem klub je a to v rámci
plnění jeho povinností vůči této organizaci. Každý zájemce o členství v klubu podáním písemné přihlášky do
klubu souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
Vedením seznamu členů je pověřen výbor klubu. Do seznamu členů je zapsán každý člen klubu ve lhůtě 14
dnů ode dne vzniku členství. Člen musí být ze seznamu členu vymazán bez zbytečného odkladu poté, co mu
členství zaniklo a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se klub prokazatelně dozvěděl o zániku jeho členství.
VI.
Orgány klubu

Orgány klubu jsou:
1. valná hromada
2. výbor klubu
3. kontrolní komise
1. Valná hromada
1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.
1.2. Do výlučné působnosti valné hromady patří volba orgánů klubu, stanovení hlavních směrů rozvoje klubu,
změna stanov, schválení rozpočtu klubu, výroční zprávy a závěrky hospodaření klubu zpracované výborem klubu.
1.3. Valnou hromadu svolává výbor klubu minimálně jednou ročně nejpozději do konce března písemnou
pozvánkou všem členům. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady a v
pozvánce musí být uveden návrh programu jednání valné hromady. Pozvánka může být odeslána i elektronickou
poštou.
1.4. Výbor klubu je povinen svolat valnou hromadu v případě, že o to požádá alespoň 10 % členů s hlasovacím
právem. Výbor klubu může valnou hromadu svolat i z vlastního podnětu nebo podnětu prezidenta klubu. Valná
hromada se musí konat do čtyř týdnů od doručení žádosti o svolání s tím, že program musí být zveřejněn
nejpozději do 10 dnů před konáním valné hromady.
Nesvolá-li Výbor Valnou hromadu do čtyř týdnů od doručení podnětu k jejímu svolání, mohou ti, kteří podnět
podali, svolat Valnou hromadu na náklady spolku sami. Místo konání, čas a program takovéhoto jednání musí být
zveřejněno nejpozději do 10 dnů před konáním Valné hromady.
1.5. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná pokud je přítomno nejméně 30% členů
klubu s hlasovacím právem. Pokud není přítomno 30 % členů, svolá prezident klubu náhradní valnou hromadu, a
ta je usnášeníschopná. Pro svolání náhradní valné hromady není závazný určený způsob a určená lhůta uvedená
v tomto bodu. Náhradní valná hromada jedná pouze v rámci výborem zaslaného návrhu programu valné hromady
a má všechna práva jako valná hromada.
1.6. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů. Hlasování se provádí
aklamací s výjimkou volby orgánů klubu, kdy se hlasuje tajným hlasováním.
1.7. Jednání valné hromady řídí pověřený člen výboru klubu.
1.8. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje prezident klubu. Zápis musí být zveřejněn do 15
dnů od konání valné hromady na oficiální vývěsce a internetových stránkách klubu po dobu minimálně 30 dnů.
1.9. Usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny členy klubu a jeho orgány. Pro volby orgánů klubu
ustanovuje valná hromada volební komisi, která musí být nejméně tříčlenná.
2. Výbor klubu
2.1. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu, který rozhoduje o všech otázkách činnosti klubu. Výbor jedná
jménem klubu vůči třetím osobám a zastupuje klub při všech jednáních týkajících se činnosti klubu.
Výbor má 3-5 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na období 5 let. Opakovaná volba člena je možná. Výbor
volí ze svých členů Prezidenta klubu, který klub zastupuje navenek. Podepisování za klub se děje tak, že
k napsanému či vytištěnému názvu klubu připojí podpis Prezident nebo 2 jím pověření členové výboru klubu.
2.2. Prezident řídí a koordinuje činnost klubu. V případě rovnosti hlasů při hlasování výboru je jeho hlas
rozhodující.
2.3. Odstoupení z funkce provede člen výboru buď písemně nebo ústně před usnášeníschopným výborem klubu
nebo usnášeníschopnou valnou hromadou.
2.4. Pokud člen výboru neplní své povinnosti, nebo se třikrát bez omluvy nezúčastní jednání výboru, může být
rozhodnutím nadpoloviční většiny výboru zbaven funkce.
2.5. Funkční období člena výboru končí dnem jeho odvolání nebo k datu jeho odstoupení. Člen může být zvolen
do funkce člena výboru klubu i opakovaně.
2.6. Výbor má právo členy kooptovat. Kooptované členy však musí schválit nejbližší valná hromada. V případě
neschválení končí funkční období kooptovaného člena dnem konání valné hromady, která jej neschválila.
V případě schválení, končí funkční období takto zvoleného člena současně s funkčním obdobím výboru, do
kterého byl zvolen.
2.7 Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel. Zápis musí být zveřejněn do 15 dnů od konání
schůze výboru na internetových stránkách klubu, případně bude rozeslán všem členům klubu elektronickou
poštou.
3. Kontrolní komise
3.1. Kontrolní komise je revizním orgánem klubu a přísluší jí:
a)
nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti klubu,
b)
kontrolovat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy klubu v souladu se skutečností,
c)
kontrolovat, zda činnost klubu se uskutečňuje v souladu se stanovami a usneseními
valné hromady a právními předpisy,
d)
přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na další období,

e)
f)
g)
h)

účastnit se jednání výboru klubu a seznamovat výbor s výsledky své průběžné revizní
činnosti,
předkládat valné hromadě zprávu o své revizní činnosti s tím, že valnou hromadu
informuje o výsledku účetní uzávěrky za předchozí rok,
kontrolní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou na dobu tří let. Ze svého
středu volí svého předsedu. Funkce člena kontrolní komise je funkcí čestnou a
neplacenou.
rozhodovat případné spory mezi členy a orgány klubu,

VII.
Práva a povinnosti člena

1. Člen má právo:

a)
b)
c)
d)
e)

2.
3.
4.
5.

Účastnit se jednání valné hromady klubu, být volen do orgánů klubu, podávat návrhy a
hlasovat na jednáních orgánů, kterých je členem.
Vyjadřovat se k předloženým materiálům a podávat podnět k přezkoumání hospodaření
kontrolní komisi. Podílet se na vypracování rozpočtu klubu svými podněty, žádat
vysvětlení a schvalovat roční závěrku hospodaření na valné hromadě.
Účastnit se akcí pořádaných klubem.
Být přítomen a účasten jednání orgánů, jednají-li o jeho chování či činnosti v klubu.
Body VI.1.a), b) jsou podmíněny dosažením plnoletosti.

Člen má povinnost platit roční členské příspěvky. Členové nesmí jednat v rozporu se stanovami, usnesením
orgánů klubu a poškozovat zájmy klubu.

Členové mají za povinnost podporovat cíle a úsilí klubu.
Členové klubu, kteří mají uhrazeny členské příspěvky na příslušné období, jsou v tomto období oprávněni
využívat všechna zařízení klubu, nebo jím pronajatá, v souladu s interními i obecně závaznými předpisy.
Člen má povinnost oznámit výboru změnu svých osobních údajů, zejména adresy, telefonu a emailové
adresy.
VIII.
Hospodaření klubu

1.
2.
3.
4.
5.

Klub je samostatnou hospodářskou jednotkou, která má samostatný rozpočet.
Příjmy klubu jsou vstupní členské poplatky, roční členské příspěvky, jakož i veškeré příjmy odsouhlasené
výborem klubu jako příjmy klubu.
Účetnictví klubu je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Za vedení
účetnictví v klubu odpovídá hospodář a prezident klubu.
Rozpočet klubu nemůže být stanoven jako ztrátový s tím, že součástí příjmu rozpočtu na aktuální období je
i zůstatek peněžních prostředků ke konci předchozího období.
Rozpočet klubu schvaluje na návrh výboru klubu valná hromada klubu.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.
1.
2.
3.
4.

Spolek zaniká: a) rozhodnutím valné hromady,
b) rozhodnutím příslušného orgánu.
V případě zániku klubu se provede jeho likvidace, kterou provede likvidátor, pokud není valnou hromadou
stanoveno jinak, je jím prezident klubu.
Pro likvidaci spolku se použijí přiměřená ustanovení příslušných právních předpisů. Každý člen má právo
na alikvotní podíl z likvidačního zůstatku podle výše uhrazených členských příspěvků za dobu trvání klubu.
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy klubu, alikvotně podle délky členství v klubu.
K podílu členů, kteří nejsou řádnými členy klubu v době zániku klubu, se nepřihlíží.
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

…………………………………………………..
Ing. Jiří Marzoll
Prezident GCBNJ
V Benátkách nad Jizerou, dne 10. 10. 2015

