Stanovy spolku

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.
IČ 26599473
zřízeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I
Název spolku
Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.
Čl. II
Sídlo spolku
Hrusická 2520/16, 141 00 Praha - 4 Záběhlice, Česká republika
Čl. III
Účel spolku
Účelem činnosti Klubu chovatelů a příznivců fretek (dále jen “Klub”) je:
1. vytvářet podmínky pro chov fretek a zvyšovat znalosti chovatelů fretek o
jejich chovu
2. podílet se na ochraně fretek a péči o jejich zdraví
3. pečovat o nalezené opuštěné fretky
4. pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, výstavy, závody,
zájezdy, exkurze, dobročinné trhy na podporu útulků, kde jsou umístěné
fretky, soutěže a společenské akce
5. školit odborné posuzovatele
6. spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi, orgány státu a
samosprávy působícími v oblasti problematiky zvířat a ochrany a tvorby
životního prostředí
7. popularizovat chov fretek na veřejnosti, vydávat odborné tiskoviny a
publikace, klubový časopis, spolupracovat s nakladatelstvími, s vydavateli
a redakcemi sdělovacích prostředků
8. navazovat a udržovat spolupráci se sdruženími chovatelů fretek v České
republice i v zahraničí
9. spolupracovat s organizacemi chovatelů zvířat a ochránců přírody v České
republice i v zahraničí
10.provozovat webové stránky Klubu na Internetu
11.vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění činnosti Klubu.
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Čl. IV
Členství
1. Členem Klubu může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami
Klubu a chce podporovat jeho činnosti.
2. Členství vzniká rozhodnutím předsednictva Klubu o přijetí za člena.
Průkazem členství je Průkaz člena Klubu.
3. Členem Klubu může být i právnická osoba pokud s tím vysloví souhlas
členská schůze 3/5 většinou všech členů, kteří se účastní jednání členské
schůze. Pro člena Klubu, který je právnickou osobou platí bod 1.
obdobně.
Členská práva
Člen Klubu má právo:
1. účastnit se členské schůze a od 18 let věku hlasovat
2. volit a od 18 let věku být volen do všech orgánů Klubu
3. všestranně se podílet na činnosti Klubu, pracovat pro Klub, využívat
výhod, prostředků a zařízení Klubu
4. vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti, orgánům Klubu a vyžadovat
informace o činnosti a hospodaření
5. odvolávat se proti rozhodnutím v neprospěch člena.
Členské povinnosti
Člen klubu je povinen:
1. dodržovat stanovy Klubu, usnesení orgánů, dbát zájmů Klubu, platit
členské a účelové příspěvky
2. přispívat podle svých možností k naplňování účelu Klubu
3. chovat fretky v takových podmínkách, aby nebyl ohrožen jejich život a
zdraví.
Zánik členství
Členství zaniká:
1. písemným sdělením člena o vystoupení
2. vyloučením pro neplacení členského příspěvku za uplynulý kalendářní
rok a déle nebo za závažné porušení jiných povinností vyplývajících
z členství v Klubu
3. úmrtím člena.
Je-li členem právnická osoba platí pro ni ustanovení o Členských právech,
Členských povinnostech a Zániku členství obdobně, s tím že tam, kde se hovoří
o věku člena, platí toto ustanovení o pověřeném zástupci právnické osoby.
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Čl. V
Orgány Klubu
•
•

členská schůze
předsednictvo

Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu.
2. Jednání členské schůze se může účastnit každý člen. Každý člen má jeden
hlas. Hlasování o volbě a odvolání členů předsednictva je vždy tajné a
přímé členská schůze se může vždy usnést, že i v jiných případech se
uskuteční tajné hlasování.
3. Program jednání členské schůze navrhuje předsednictvo a zveřejní jej
vždy v klubovém časopise a na webových stránkách Klubu na Internetu
alespoň jeden měsíc před jejím konáním.
4. Program jednání může být doplněn o další body, usnesou-li se o tom 3/5
členů, kteří se účastní jednání členské schůze.
5. Členská schůze jedná nejméně 1x ročně. Požádá-li o to alespoň 1/3 všech
členů, je předsednictvo povinno svolat jednání členské schůze do 30 dnů
od doručení žádosti.
6. Členská schůze rozhoduje formou usnesení.
7. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li na ní přítomna většina členů.
8. Usnesení členské schůze jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů.
Členské schůzi přísluší:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

projednat a schválit zprávy a návrhy předsednictva
na návrh předsednictva vyloučit člena
volit a odvolávat předsednictvo
schvalovat stanovy a jejich změny
kontrolovat usnesení předchozí členské schůze
projednat a schválit hospodaření Klubu za uplynulý kalendářní rok
projednat a schválit účast Klubu jako společníka v podnikatelských
právnických osobách a podílnictví na podnikání všech druhů podnikatelů
8. projednat a schválit výši členských příspěvků na další období a rozsah, o
který může předsednictvo členský příspěvek v tomto období samo změnit
9. projednat a schválit výši účelových příspěvků na členskou schůzí
schválené akce
10.projednat a schvalovat akce a rozpočet na další období
11.rozhodovat o nákupu a prodeji nemovitého majetku.
Předsednictvo
1. Předsednictvo je statutárním orgánem Klubu, který zabezpečuje činnost v
období mezi jednáním členských schůzí a zastupuje Klub na venek.
2. Má právo jednat za Klub a zavazovat ho v plném rozsahu.
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3. Předsednictvo má 3 členy, z nichž si zvolí svého předsedu a
místopředsedu a určí pokladníka. Navenek za Klub jedná každý člen
předsednictva samostatně. V případě, že jednání znamená závazek s
finačními dopady pro Klub, je vždy nutný předchozí souhlas pokladníka.
4. Funkční období člena předsednictva je na dobu neurčitou s tím, že člen
předsednictva může být kdykoli odvolán členskou schůzí nebo může na
svoji funkci rezignovat.
5. V případě skončení funkce člena předsednictva zvolí nejbližší členská
schůze nového člena předsednictva.
Předsednictvu přísluší:
1. zabezpečovat plnění usnesení členské schůze
2. připravovat návrh rozpočtu Klubu, projednat jeho plnění a projednat
výsledky hospodaření
3. nakládat s finačními prostředky podle rozpočtu a usnesení členské schůze
4. spravovat majetek Klubu s péčí řádného hospodáře
5. vydávat odborné tiskoviny a publikace a klubový časopis a zabezpečit
provozování webových stránek Klubu na Internetu
6. vyvíjet aktivity směřující k zajištění prostředků pro činnost Klubu
7. pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, výstavy, závody,
zájezdy, exkurze, dobročinné trhy na podporu útulků, kde jsou umístěné
fretky, soutěže a společenské akce
8. zabezpečovat spolupráci se sdruženími chovatelů fretek v České republice
i v zahraničí
9. navrhovat členské schůzi vyloučení člena, který hrubým způsobem
porušuje stanovy Klubu
10. vyloučit člena Klubu, který nezaplatil členské příspěvky ve stanovené
výši

1.
2.

3.
4.

Čl. VI
Hospodaření
Klub je právnická osoba, která hospodaří s vlastním majetkem a dalšími
majetkovými hodnotami.
Předsednictvo je v souladu se stanovami Klubu oprávněno rozhodnout
podle platných právních předpisů o účasti Klubu jako společníka v
podnikatelských právnických osobách a podílnictví na podnikání všech
druhů podnikatelů.
Majetek Klubu a další majetkové hodnoty, se kterými Klub hospodaří, lze
použít pouze k zabezpečení účelu činnosti Klubu.
Příjmy Klubu tvoří zejména:
a. členské a účelové příspěvky,
b. vstupné z Klubem pořádaných výstav, dobročinných trhů na podporu
útulků, kde jsou umístěné fretky, soutěží a společenských akcí,
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c. výnosy z podnikatelských aktivit, vydavatelské činnosti,
d. dary a dotace
e. výnos z prodeje propagačních materiálů a upomínkových předmětů.
Čl. VII
Zánik a zrušení Klubu
1. Klub je založen na dobu neurčitou.
2. Klub zaniká rozhodnutím 3/5 všech členů, kteří se účastní jednání členské
schůze o zrušení Klubu s likvidací nebo sloučení s jiným spolkem. O
tomto bodu jednání členské schůze musí být informováni členové Klubu
alespoň 3 měsíce před jednáním členské schůze v klubovém časopise a na
webových stránkách Klubu na Internetu.
3. Rozhodne-li členská schůze o zrušení Klubu, určí současně likvidátora,
který provede likvidaci Klubu a vypořádání likvidačního zůstatku podle
rozhodnutí členské schůze.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Všechny záležitosti, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
1. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 24. května 2009.

V Praze dne 22.3.2014

Strana 5 (celkem 5)

