STANOVY
Spolku leteckých modelářů Litomyšl
I.

Název spolku

Spolek leteckých modelářů Litomyšl (dále jen spolek).
II.

Sídlo spolku

Jaroslav Duffek
Sloupnice 184
565 53
III.

Účel spolku

Účelem spolku je zájmová činnost v oblasti leteckého modelářství.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti zejména:
1. provozováním spolkového modelářského letiště k létání s leteckými modely,
2. sdružováním zájemců o letecké modelářství.
3. pořádáním akcí o leteckém modelářství - výstavy, letové ukázky modelů

IV.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba. U členů mladších 18-ti let je nutný písemný
souhlas jeho zákonného zástupce.
2. Členství ve spolku vzniká schválením výboru spolku a zaplacením členského příspěvku. Výši
členského příspěvku stanoví členská schůze.
Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit povinnosti
plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku a využívat spolkové letiště a další zařízení spolku v souladu
s interními o obecně platnými předpisy a pokyny odpovědných funkcionářů spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
f) využívat práv schválených členskou schůzí spolku.
4. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku a interní předpisy spolku, jakož i platné právní předpisy týkající se jeho
činnosti,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit včas členské příspěvky v souladu s rozhodnutím členské schůze spolku,
e) na svou činnost na letišti mít uzavřenou pojistku na škody způsobené členům i jiným osobám na
zdraví a majetek,
f) plnit povinnosti schválené členskou schůzí spolku,

5. Členství spolku zaniká:
a) úmrtím,
b) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku, které předchází vzájemné
vypořádání všech aktiv a pasiv,
c) zrušením členství, pokud člen závažným způsobem porušuje povinnosti vyplývající pro něj
z členství ve spolku. O zrušení členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru,
d) zánikem spolku .

V.

Orgány spolku

Oddíl 1 – Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů spolku
1. Orgány spolku jsou:
Členská schůze – nejvyšší orgán
Výbor spolku
Předseda spolku – statutární orgán
Pokladník
Revizní komise
Oddíl 2 – Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok
nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení
jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
3. Členská schůze zejména:
- volí ze svého středu výbor,
- volí pokladníka spolku,
- volí revizní komisi
- projednává a stanoví základní úkoly spolku,
- schvaluje stanovy, jednací a volební řád členské schůze
- projednává a schvaluje zprávy o činnosti spolku,
- bere na vědomí výsledky hospodaření,
- rozhoduje o členských příspěvcích,
- projednává a schvaluje zásady hospodaření s finančními prostředky spolku,
- schvaluje zrušení členství.

Oddíl 3 – Výbor spolku
Výbor je volen členskou schůzí na funkční období 4 let.
Výbor volí ze svého středu předsedu.
Zajišťuje hlavní úkoly spolku mezi členskými schůzemi.
Výbor je 4-členný a zasedá dle potřeby.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina jeho členů.
Výbor určuje podrobnosti vnitřní organizace, hospodaření a vydává k tomu potřebné interní
předpisy a instrukce.
7. Schvaluje pořádání akcí spolku.
8. Výbor svolává členskou schůzi dle potřeby, minimálně jedenkrát za rok.
9. Během funkčního období může být člen výboru doplněn kooptací až 1 čtvrtiny členů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oddíl 4 – Statutární orgán – předseda
1. Předseda je statutárním zástupcem spolku.
2. Ve zvláštních případech jsou oprávnění jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni
statutárním orgánem.
3. Předseda je volen a odvoláván výborem.
4. Předseda je volen do konce funkčního období výboru.
5. Předseda řídí činnost výboru.
Oddíl 5 – Pokladník
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pokladník spravuje finanční prostředky spolku a vede účetnictví spolku.
Eviduje hmotné prostředky spolku.
Vybírá členské příspěvky.
Přijímá výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
Vyplácí finanční prostředky schválené výborem spolku.
Umožňuje kontrolu účetnictví a evidence prostředků spolku výborem spolku.

Oddíl 6 – Revizní komise
Revizní komise je volena členskou schůzí na funkční období 4 let.
Revizní komise je 3-členná a volí si ze svého středu předsedu.
Revizní komise zajišťuje především:
kontrolu hospodaření spolku,
dodržování platných předpisů a nařízení.
Revizní komise se schází podle potřeby, svolává ji její předseda, revizní komise je povinna se
sejít na žádost výboru nebo předsedy spolku.
5. Revizní komise podává o své činnosti zprávu členské schůzi, mezi schůzemi výboru spolku.
1.
2.
3.
4.

Volené orgány členskou schůzí (Výbor a Revizní komise) jsou voleny na konci čtyřletého volebního
období. Nedojde-li ke zvolení nových orgánů, zůstávají stávající volené orgány ve svých funkcích s
plnými povinnostmi a pravomocemi až do zvolení nových orgánů nejbližší členskou schůzí, za tímto
účelem svolanou.

VI.

Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a
v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a
sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
6. Členství ve spolku nezavazuje spolek k majetkovému vyrovnání při odchodu člena ze spolku.

VII.

Kontrola hospodaření

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské
schůzi .

VIII.

Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze
spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Stanovy spolku mohou být změněny členskou schůzí pouze nadpoloviční většinou hlasů.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí dne 7.4.2016.

