Stanovy
Jezdeckého klubu
Název:
Jezdecký klub
Stáje „NANKA“ Orlová
Sídlo:
Orlová – Lutyně
Ul. Luční 18
735 14

Základní

ustanovení

Jezdecký klub Stáje „NANKA“ Orlová
je dobrovolným sdružením
občanů provozujících
tělesnou výchovu,
organizační a
hospodářskou
činnost.

Společenské
zásady členství
Řádným členem JK, tj. dobrovolné občanské sdružení s právní
subjektivitou ve smyslu zákona o sdružení občanů se může stát každý
občan bez rozdílu věku

Předškolní a školní mládež může získat členství jen se souhlasem
zákonného zástupce.

Každý člen musí být před vstupem do JK řádně pojištěn a nese
plně rizika, jenž vyplývají z jezdeckého sportu.

Čestným členem se mohou stát jakékoliv organizace, podniky,
firmy, které chtějí přispívat k rozvoji JK.

S čestným členem uzavírá smlouvu výbor JK, ve kterém se
podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné
pomoci a spolupráce.

Činnost a cíle
Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních
tělovýchovných aktivit.
Vytvářet materiál a tréninkové podmínky.
Z řad veřejnosti, zejména mládeže, vytvářet široké možnosti
užívání svých sportovišť.
Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to
zejména vlastní hospodářskou činností.
Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovné a jiné zařízení,
která vlastní nebo užívá.
V rámci svých možností maximálně podporovat hiporehabilitaci
a terapeutické ježdění.
Zabezpečit částečné krytí nákladů na výkonnostní jezdecký sport
a rekreační ježdění.
Podlet se na chovu koní.
Zabezpečit propagaci jezdectví a hiporehabilitace všemi
dostupnými prostředky.
Informovat své členy v oblasti.
Zastupovat své členy a chránit jejich oprávněné zájmy.
Spolupracovat s orgány města a ostatními organizacemi i
jednotlivci.

ORGÁNY
JEZDECKÉHO KLUBU
Nejvyšším orgánem JK je valná hromada, složená ze všech členů.
Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o
její svolání požádá 1/3 členů, popř. výkonný výbor nebo jeho
předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového
podnětu.
Valná hromada rozhoduje zejména o názvu a symbolice JK, dále:
Rozhoduje o přijetí a změnách stanov JK.
Volí výkonný výbor a revizní komisi JK.
Stanoví hlavní směry činnosti JK pro příští období.
Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku JK.
Schvaluje rozpočet výkonného výboru.
Schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy.
K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5
většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů,
pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný
výbor zabezpečuje plnění úkolů JK v období mezi jednotlivými
valnými hromadami.
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
valné hromady.

Výkonný výbor má nejméně 5 členů, stanovený zpravidla podle
velikosti členské základny, na každé valné hromadě.Vždy však má
předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí
být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně
však jednou za měsíc.
Volební období je čtyřleté.
Výkonný výbor zabezpečuje zejména usnesení valné hromady,
organizuje a řídí hospodářskou činnost JK.
Připravuje podklady pro valnou hromadu, a
to zejména
k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků
od státu,ČSTV, sponzorů a fyzických osob.
Zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města a
podniky.
Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomná
nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného
výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku JK.

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ
PŘÍSPĚVKY
Členské příspěvky stanoví výkonný výbor JK, takže i jejich výši
a jsou závazné pro všechny členy JK.
Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena
k JK, pro něhož představuje nedílnou součást finančních příjmů.
Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek vždy v měsíci
lednu a to pod možností sankce vyškrtnutí.
Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany výboru
JK s určením přiměřené náhradní lhůty (zpravidla 30 dní ) k doplacení
členského příspěvku. Pokud tak určená náhradní lhůta projde bez
jednání neplatícího člena, je výbor JK oprávněn provést vyškrtnutí, o
němž písemně uvědomí člena, který tímto ztratil veškerá práva a
povinnosti vyplývající z jeho členství. Taktéž hmotně – právní nároky
tím nejsou dotčeny.
Vybírání členských příspěvků zajišťuje hospodář oddílu,
v jeho nepřítomnosti předseda JK.
Výkon JK je oprávněn stanovit jednotný způsob platby
oddílových příspěvků a jejich evidenci tak, aby byla umožněna jejich
pravidelná i namátková kontrola.
Výši oddílových příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně
výbor JK, s přihlédnutím na náročnost a nákladnost daného
jezdeckého sportu.

O výběru oddílových příspěvků rozhoduje výbor JK a který
zajišťuje hospodář nebo předseda JK. Ty je povinen odevzdat
nejpozději v 1/3 následujícího měsíce na přidělené č. účtu JK.
Pokud člen JK nezaplatí oddílové příspěvky řádně a včas je
právem výboru JK takovému členu pozastavit účast na sportovní
aktivitě oddílu a na využívání výhod plynoucích z jeho členství v JK.
Oddílové příspěvky jsou příjmem JK, jsou součástí jeho
rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží valné hromadě.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
JEZDECKÉHO KLUBU
Zdrojem majetku jsou zejména příspěvky členů JK.
Příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
Příspěvky a dotace od ČSTV.
Dary a dědictví.
Příspěvky od jiných organizací a sponzorů.
Majetek JK je vlastnictví JK jako celku.
O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a
pozbývání a o všech dalších dispozicích rozhoduje výkonný
výbor.
Hospodaření s majetkem JK upraví valná hromada přijetím zásad
pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví
podmínky ostrahy majetku JK a ostatního majetku.
Jménem JK vystupuje předseda, nebo jiný pověřený člen
výkonného výboru.
K platnosti úkonu předsedy oddílu jménem JK je zapotřebí
dodatečného schválení výkonného výboru.

ZÁKLADNÍ
PRÁVA ČLENŮ
Účastnit se podle svých zájmů sportovního, kulturního a
společenského života.
Účastnit se všech akcí, školení, seminářů, které podle povahy
svého zaměření umožňuje výchovné působení, odborný a výkonnostní
růst, a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají.
Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření JK.
Volit a být volen od 18-ti let do všech orgánů v rámci JK, za
předsedu, místopředsedu, jednatele či hospodáře a za člena kontrolní
komise.
Povinnost členů JK je šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který
slouží JK k zabezpečení jeho činnosti a všemožně usilovat o jeho
dobré jméno.
Svým jednáním a chováním přispívat k rozvoji a činnosti JK.
Svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních směrnic a
z přijatých usnesení JK.
Řádně a včas platit členské a oddílové příspěvky.
Řádné členství zaniká zrušením – vystoupením ze strany člena,
vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, vyloučením pro
zvlášť vážné provinění, neslučitelné s členstvím, úmrtím člena,
zánikem JK.

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Tyto stanovy nabývají účinnosti
dnem registrace.

V Orlové dne 20.11.1995
Zasláno v 5 vyhotoveních.

11.12.1995
Dne:……………………..

