S T A N O V Y
Rybářského spolku Kobylí z.s.
Článek I.
Základní ustanovení
1.

Název:

Rybářský spolek Kobylí z.s. (dále jen „spolek“).

2.

Sídlo:

Kobylí, Augusty Šebestové č. 459, 691 10 KOBYLÍ.

3.

Rybářský spolek Kobylí z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
členů za účelem naplňování společných zájmů, uvedených v Čl. II těchto stanov. Spolek je
právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Poslání a cíle
1. Provozování sportovního rybolovu.
2. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti sportovního rybolovu, ochrany
životního prostření a přírody.
3. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.
4. Udržovat pronajaté a zapůjčené vodní plochy a jejich okolí.
5. Vybudování nebo získání do vlastnictví spolku vodní plochy za účelem provozování
sportovního rybolovu a dalších volnočasových aktivit.
6. Pořádání veřejně prospěšné činnosti kulturního, společenského, sportovního a výchovného
charakteru směřující k uspokojení potřeb a zájmů občanů obce a spolupracovat s obdobně
zaměřenými zájmovými organizacemi.

Článek III.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné, váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a
nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Získáním členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit všechny
povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru,
že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.
4. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
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5. Získání členství:
a)
b)
c)
d)
e)

rozhodnutím výboru spolku na základě písemné přihlášky,
je-li rozhodnuto o přijetí, zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku,
vyjádřením souhlasu se stanovami a s evidencí v seznamu členů spolku,
o členství může žádat jen občan s trvalým pobytem v obci Kobylí,
prvními členy spolku se stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

6. Zánik členství:
a) vystoupením člena,
b) nezaplacením členských příspěvků do data splatnosti, a to prvním dnem prodlení se
zaplacením členských příspěvků,
c) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov,
d) zrušením spolku,
e) úmrtím člena,
f) o vyloučení člena rozhoduje výbor spolku.
7. Seznam členů
a) výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný,
b) zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku, nebo jím pověřený zástupce,
při vzniku nebo zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a)
b)
c)
d)

podílet se na činnosti spolku,
volit a být volen do orgánů spolku,
svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku,
požívat výhod členů spolku a podílet se na užívání společných věcí a zařízení, v rozsahu a
způsobem upraveným rozhodnutím výboru spolku,
e) účastnit se podniků a akcí pořádaných spolkem,
f) vystoupit ze spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

respektovat a dodržovat stanovy spolku,
respektovat a plnit usnesení, předpisy a povinnosti uložené orgány spolku,
aktivně přispívat ke stálému zlepšování činnosti spolku,
chránit dobré jméno spolku,
odpovědně vykonávat svěřené funkce, do nichž byl zvolen,
řádně a včas platit členské příspěvky,
odpracovat stanovený počet brigádních hodin,
vyhnout se všemu, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti a vzájemný
respekt ve vztazích mezi členy spolku.
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Článek V.
Orgány spolku

1.

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze,
b) výbor.

2.

Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím
funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení
jeho povinností.

3.

Členská schůze:
a) členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku,
b) členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
členů spolku,
c) usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden
hlas,
d) členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok,
e) právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen, mají všichni členové
spolku,
f) jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání
tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen
za účasti a se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
g) výbor zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze, které jsou archivovány u předsedy
spolku.

4.

Členská schůze zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku,
volí a odvolává výbor, který je volen na pět let,
mění, projednává, upravuje a schvaluje stanovy,
projednává a schvaluje plán činnosti na běžný rok,
stanoví výši zápisného a členského příspěvku, jejich splatnost a způsob platby,
rozhoduje o dobrovolném zrušení spolku.

Výbor:
a) je výkonným orgánem spolku, rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou
stanovami výlučně vyhrazeny do působnosti členské schůze, zajišťuje plnění usnesení
členské schůze, odpovídá za veškeré hospodaření, finanční prostředky a majetek spolku,
b) řídí veškerou činnost spolku v souladu se zákony, stanovami a předpisy spolku po celé své
funkční období,
c) je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, jednání výboru jsou
neveřejná,
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d) je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru, hlasy všech členů
výboru mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
e) výbor volí předsedu, místopředsedu, hospodáře, pokladníka a další funkcionáře spolku,
jejich funkční období je pět let,
f) přijímá nové členy, rozhoduje o jejich vyloučení.

Článek VI.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na činnost a zdroj majetku získává zejména z:
a)
b)
e)
f)
g)

členských příspěvků a zápisného,
poplatků za povolenky k rybolovu,
výnosů z vkladů, úroků a svého majetku,
darů, dotací, příspěvků státu, obcí a dalších právnických a fyzických osob,
jiných zdrojů.

2. Získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci
těchto činností, včetně správy spolku.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
4. Kontrola hospodaření
Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně předkládá
zprávu o hospodaření při výroční členské schůzi.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda spolku, jednají každý samostatně,
naplňují rozhodnutí výboru a členské schůze spolku, zastupují spolek navenek, jednají jeho
jménem a na jeho účet ve všech věcech.
2. Rybářský spolek Kobylí z.s., vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají
tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou
schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.
3. Při vystoupení, případně vyloučení ze spolku nemá člen žádný nárok na majetek spolku.
4. Spolek se řídí obecně platnými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy spolku.
5. Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi spolku dne 27. prosince 2017.
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