STANOVY
SK TEPLICE, zapsaný spolek
§1
Právní forma, sídlo
1. Ustavuje občanské sdružení s názvem: SK Teplice, zapsaný spolek (dále jen
Klub)
2. Sídlo Klubu: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 TEPLICE
3. Klub je dobrovolná, politicky nezávislá, společenská organizace sdružující
zájemce o tělovýchovu a sport

§2
Poslání a cíle
1. Základním posláním Klubu je sdružování vlastních členů ve smyslu
společenské potřeby na základech hry při respektování platných morálních a
etických zásad fair play
2. Cíle Klubu vycházejí z jeho poslání. Činnost klubu je zaměřena na:
a) organizování vlastní tělovýchovné a sportovní činnosti, zpřístupňování
tělesné kultury především mládeži
b) vytváření předpokladů pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje
tělovýchovné a sportovní činnosti
c) péče o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a zdatnosti svých
členů
d) pořádání soutěží, tréninkových kempů a trenérských dnů

§3
Zásady členství
1. Členem Klubu se může stát každá osoba, která:

a) souhlasí s posláním a cíli Klubu
b) splní podmínky členství
2. Ve všech jednáních a úkonech členské základny a volených orgánů, u kterých
se obecně vyžaduje plnoletost, zastupuje člena mladšího 18-ti let jeho zákonný
zástupce
3. Členství v Klubu není limitováno počtem členů Klubu

§4
Práva a povinnosti členů
1. Člen Klubu má právo se podílet na naplňování a poslání Klubu
2. Člen Klubu má právo zúčastnit se Valné hromady a podílet se svým hlasem na
rozhodování
3. Člen Klubu je povinen respektovat Stanovy Klubu a podřídit se rozhodnutím
orgánů Klubu
4. Poruší-li člen Klubu povinnosti člena Klubu, může řídící orgán rozhodnout o
zrušení jeho členství v Klubu

§5
Ukončení členství
Členství v Klubu může být ukončeno na základě žádosti člena, vyloučením nebo
úmrtím

§6
Orgány klubu
Orgány Klubu jsou:
1. Valná hromada
2. Výkonný výbor
3. Předseda Výkonného výboru

§7
Valná hromada
Je nejvyšším orgánem Klubu. Jedná dle jednacího řádu a rozhoduje svým
usnesením:
a) o zániku Klubu
b) o změnách Stanov
c) o schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření
d) volí a odvolává Výkonný výbor
e) schvaluje hlavní směry činnosti
f) schvaluje plán hospodaření
g) určuje výši členských příspěvků (v případě, že by byly zavedeny)

§8
Výkonný výbor
1. Je výkonným orgánem Klubu. Má 5 členů. Funkční období je čtyřleté. VV SK
Teplice může být doplněn kooptací do počtu 5; kooptaci lze použít maximálně
do počtu 2 členů (méně než poloviny) VV SK Teplice
2. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu na stejné
volební období
3. Výkonný výbor řídí činnost Klubu v období mezi Valnými hromadami a
rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vymezeny v kompetencích Valné
hromady. Jednání výkonného výboru svolává předseda
4. K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů Výkonného výboru
5. Výkonný výbor Klubu přijímá nové členy

§9
Předseda výkonného výboru
1. Předseda Výkonného výboru reprezentuje Klub a jedná jeho jménem. Ve
svém jednání, jehož důsledkem je vstup do závazků, je vázán rozhodnutím
Valné hromady nebo Výkonného výboru Klubu
2. Předseda Výkonného výboru je v době jeho nepřítomnosti zastoupen
místopředsedou nebo hospodářem Klubu

§ 10
Majetek a hospodaření Klubu
1. Zdrojem majetku Klubu jsou:
a) příjmy ze sportovní a společenské činnosti
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) příjmy z reklamní činnosti a ze sponzorských smluv
d) příspěvky a dotace dalších sportovních či jiných sdružení a orgánů
2. Hospodaření Klubu se řídí Zákonem o účetnictví a souvisejícími zákony
v platném znění

§ 11
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy byly schváleny na Valné hromadě SK Teplice dne 21. března 2016
a vstupují v platnost tentýž den.
Jakékoliv změny a doplňky Stanov spadají výlučně do kompetence Valné
hromady. Na základě změn schválených Valnou hromadou provede danou
změnu Stanov (ve Spolkovém rejstříku) příslušný Registrační soud.

