Stanovy spolku Futsal pro nevidomé – Avoy MU Brno
Článek I.
Název spolku
1. Název spolku je Futsal pro nevidomé – Avoy MU Brno, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Spolek je korporací založenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Spolek má způsobilost k právům a právním úkonům.
Článek II.
Sídlo spolku
Sídlo spolku je na adrese: Klímova 11, 616 00 Brno
Článek III.
Účel spolku
1. Účelem spolu je zejména:
a) poskytnout lidem s těžkým zrakovým postižením možnost sportovního vyžití ve formě
futsalu pro nevidomé,
b) zahájit a realizovat spolupráci se zahraničními i tuzemskými kluby a institucemi, které se
zabývají futsalem pro nevidomé,
c) nabídnout sportovcům se zrakovým postižením i veřejnosti dostatek informací o futsalu pro
nevidomé na národní i mezinárodní úrovni a propagovat aktivity sdružení v médiích,
d) podněcovat vznik dalších týmů nevidomých futsalistů a podporovat je v jejich tréninkové
činnosti,
e) podniknout všechny nezbytné formální kroky k vytvoření reprezentačních celků.
2. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Článek IV.
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
pravidelná tréninková činnost
jednorázové semináře pro veřejnost a potenciální zájemce o tento sport
vícedenní soustředění
hledání finančních zdrojů a příprava projektových žádostí
elektronický i osobní kontakt s týmy nevidomých futsalistů
propagace sportu v médiích
spolupráce s národními i mezinárodními institucemi zabývajícími se sportem pro zrakově
postižené
h) příprava metodických materiálů sloužících pro začínající trenéry
i) správa informačního portálu o futsalu pro nevidomé
j) zajištění materiálního vybavení pro tréninkovou činnost
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Článek V.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která:
a) řádně vyplní a podepíše písemnou přihlášku,
b) uhradí stanovený členský roční příspěvek,
c) a jejíž členství ve spolku schválí výbor.
2. Ke dni zaplacení členského ročního příspěvku na základě schválení přijetí člena výborem se
zájemce o členství stává členem spolku. V případě, že členský roční příspěvek nebude v termínu
zaplacen, členství nevznikne a přihláška je neplatnou. Na přijetí zájemce o členství ve spolku není
právní nárok.
3. Pokud není stanoveno jinak, členství vzniká na dobu neurčitou.
4. Členství může zaniknout jedním z níže uvedených důvodů:
a) dobrovolným vystoupením člena ze spolku,
b) vyloučením člena z důvodu nesplnění členských povinností, a to na základě rozhodnutí výboru
c) úmrtím člena.
5. Ve všech případech je zánik členství bez nároku navrácení zaplaceného ročního příspěvku,
případně dobrovolných příspěvků či darů.
6. Člen spolku souhlasí s disponováním se svými osobnímu údaji v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb., a to výlučně pro interní potřeby spolku.
7. Člen spolku má právo:
a) účastnit se členské schůze spolku, volit orgány spolku a kandidovat do nich,
b) účastnit se akcí pořádaných spolkem a být o této činnosti informován,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
8. Člen spolku má povinnost:
a) řídit se stanovami a interními dokumenty spolku a plně respektovat pokyny a rozhodnutí
výboru,
b) uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok,
c) dodržovat interní pravidla spolku, vydaná výborem nebo členskou schůzí.
Článek VI.
Orgány spolku
Spolek má tyto orgány:
a) členskou schůzi,
b) výbor

Článek VII.
Členská schůze
1. Do působnosti členské schůze náleží:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

projednání podnětů a připomínek na dobré fungování spolku,
projednávání cílů a směrů spolku,
podávání návrhů spojených s činností spolku,
hlasování o návrzích podaných výborem,
hlasování o kandidátech navržených na členy výboru,
odvolávání členů výboru spolku,
stanovování výše ročního členského příspěvku,
schvalování ročního rozpočtu navrženého výborem.

2. Člen má právo na členské schůzi uplatňovat návrhy a protinávrhy. Dále má oprávnění požadovat
vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení
předmětu jednání členské schůze.
3. Členské schůze se účastní rovněž členové výboru.
4. Členské schůze se mohou rovněž účastnit třetí osoby na základě pozvání výboru.
5. Členská schůze se koná kdykoli, kdy je to nezbytně nutné a vyžaduje to daná situace, nejméně
však jednou za kalendářní rok.
6. Svolání a průběh schůze zajišťuje výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
7. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje výbor a dva ověřovatelé zápisu.
Každý člen má právo požádat o kopii zápisu z členské schůze.
8. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno fyzické osoby, která je
členem.
9. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při hlasování má každý
člen spolku jeden hlas.
Článek VIII.
Výbor
1. Výbor je nejvyšší orgán spolku a jako statutární orgán řídí činnost spolku a jedná jeho jménem.
Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného
orgánu spolku. Členové výboru jsou zároveň členy spolku s hlasovacím právem na členské schůzi.
2. Výboru náleží zejména:
a) rozhodovat ve věcech spolku,
b) svolávat členskou schůzi a organizačně zajišťovat její průběh,

c)
d)
e)
f)
g)

zajišťovat řádné vedení evidence,
schvalovat a měnit stanovy spolku,
sestavovat roční rozpočet spolku,
schvalovat účetní doklady,
rozhodovat o přijetí, změnách a zániku členství člena spolku.

3. Výbor spolku má tři členy, které volí z navržených kandidátů členská schůze tajnou volbou. Funkční
období člena správní rady je na dobu neurčitou.
4. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá
samostatně právně jednat, která je bezúhonná a je členem spolku.
5. Člen výboru může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným výboru.
Odstoupení člena výboru projednává členská schůze na svém nejbližším zasedání, nejpozději však
ve lhůtě tří měsíců.
6. Člen výboru může být odvolán členskou schůzí, a to nadpoloviční většinou všech hlasů.
Článek IX.
Jednání jménem spolku
1. Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen
výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.
2. Za jednání jménem spolku nenáleží členům spolku, ani členům výboru, žádná odměna.
Článek X.
Hospodaření spolku
1. Majetek tvoří hmotný i nehmotný majetek.
2. Zdrojem příjmů spolku jsou především:
a) roční členské příspěvky
b) dotace, dary a ostatní příspěvky.
3. Spolek užívá svých příjmů na uskutečňování cílů spolku a v souladu s formami činnosti spolku, jež
jsou uvedeny v těchto stanovách. Část příjmů vynakládá také na správu spolku.
4. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
Článek XI.
Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí spolku dne 13. 1. 2014 a okamžikem schválení
nabývají účinnosti.

2. Členská schůze spolku přijala zejména v souladu s OZ toto nové znění Stanov pro občanské
sdružení Futsal pro nevidomé - Avoy MU Brno, IČ: 22860916, registrovanou Ministerstvem vnitra
ČR dne 28. 7. 2010 pod č.j. VS/1-1/80755/10-R.

V Brně dne 13. ledna 2014

Výbor:
Bc. Kateřina Kmentová
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