
Stanovy ob anského sdružení Sokolík FM o.s.

l. 1.
Název a sídlo

Název sdružení zní Sokolík FM o.s. (dále jen „sdružení“). Sídlo sdružení je Hlavní t ída 109, Frýdek-Místek, 738 01.

l. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné a nezávislé, sdružující leny na základ  spole ného zájmu o podporu a provozování sportovních aktivit.
2. Sdružení je založeno podle zákona . 83/1990 Sb. o sdružování ob an  a je právnickou osobou.

l. 3
Cíl innosti sdružení

1. Cílem innosti sdružení je:
a) podpora sportu, turistiky a t lovýchovy, zejména aktivit d tí, mládeže a ohrožených skupin ob an ,
b) vytvá et široké možnosti užívání svých ve ejných h iš  a sportoviš  ur ených p edevším neorganizovaným d tem a mládeži,
c) organizace sportovních aktivit, turistických pochod , utkání, sout ží, turnaj  a rekrea ního sportu,
d) propagace a prosazování sportu jako sou ásti zdravého životního stylu, zdravotní prevence, etických a mravních pravidel.

2. Sdružení bude usilovat zejména o podporu neformálních sportovních oddíl , organizování obecn  prosp šných akcí a
poskytovat prostor pro aktivní trávení volného asu ve spolupráci s jinými sdruženími, institucemi, ú ady, organizacemi a jednotlivci.

l. 4
lenství

1. lenem sdružení mohou být pouze fyzické osoby, které souhlasí s jeho stanovami a cíli.
2. O p ijetí za lena sdružení rozhoduje na základ  písemné p ihlášky rada sdružení.
3. lenství vzniká dnem p ijetí za lena.
4. lenství zaniká:

a) vystoupením lena písemným oznámením rad ,
b) úmrtím lena,
c) zrušením lenství na základ  rozhodnutí valné hromady,
d) nezaplacením lenského p ísp vku ve stanoveném termínu,
e) zánikem sdružení.

l. 5
Práva a povinnosti len

1. len sdružení má právo:
  a) ú astnit se jednání lenské sch ze a všech akcí po ádaných sdružením,
  b) volit a být volen do orgán  sdružení,
  c) obracet se na orgány sdružení s podn ty a stížnostmi a žádat o jejich vyjád ení,
  d) aktivn  se podílet na innosti sdružení.
2. len má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení,
  b) aktivn  se podílet na pln ní cíl  sdružení
  c) sv domit  vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  d) platit lenské p ísp vky ve výši stanovené valnou hromadou,
  e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

l. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
  a) valná hromada,
  b) rada sdružení,
  c) revizor.



l. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvo í ji všichni lenové sdružení.
2. Valnou hromadu svolává sdružení podle pot eby, nejmén  však jedenkrát ro .
3. Rada musí svolat valnou hromadu vždy, když o to požádá nejmén  polovina len  sdružení.
4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o zm nách stanov sdružení,
  b) schvaluje koncepci a cíle, výro ní zprávu, rozpo et a ro ní záv rku hospoda ení,
  c) volí leny rady sdružení a revizora sdružení,
  d) rozhoduje o zrušení lenství,
  e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len .
6. Každý len má jeden hlas. Hlasy všech len  jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základ  hlasování. Rozhodnutí je p ijato, jestliže pro n j hlasuje prostá v tšina p ítomných len .
8. Rozhodnutí o zm  stanov a o zrušení sdružení je p ijato, jestliže pro n j hlasují alespo  dv  t etiny všech len  sdružení.

l. 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou innost odpovídá valné hromad .
2. Rada ídí innost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
3. lenství v rad  vzniká volbou na valné hromad  na základ  návrhu n kterého ze len .
4. Rada má t i leny.
5. Radu svolává p edseda, nejmén  dvakrát ro .
6. Rada zejména:
  a) volí ze svých len  p edsedu a místop edsedu,
  b) koordinuje innost sdružení v souladu s usneseními valné hromady a stanovami sdružení,
  c) svolává valnou hromadu,
  d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  e) rozhoduje o p ijetí za lena sdružení.
7. P edseda je odpov dný za pln ní rozhodnutí rady, vedení ú etnictví a plynulý chod sdružení.
8. P edseda a místop edseda spole  zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
9. Rada m že z ídit funkci hospodá e, který zodpovídá za b žné záležitosti a innost sdružení.
10. Rada je usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech jejích len .
11. Rada rozhoduje nadpolovi ní v tšinou p ítomných len .

l. 9
Revizor

1. Kontrolním orgánem sdružení je revizor. Revizora volí a odvolává valná hromada z ad len .
2. Revizor nesmí být lenem rady, má však právo ú astnit se jednání rady s hlasem poradním.
3. V p sobnosti revizora je:

a) ov ování správnosti ú etní ro ní záv rky hospoda ení,
b) podávat zprávu valné hromad ,
c) upozor ovat radu na vady hospoda ení sdružení a podávat jí návrhy na jejich odstran ní.

l. 10
Zásady hospoda ení

1. Sdružení hospoda í se svým majetkem v souladu s platnými zákony, p edpisy a stanovami.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a p ísp vky právnických a fyzických osob,
  b) dotace a granty,
  c) lenské p ísp vky,
  d) výnosy majetku,
  e) p íjmy z innosti v souladu s cíli sdružení.
3. Za hospoda ení sdružení odpovídá rada sdružení, která každoro  p edkládá valné hromad  zprávu o hospoda ení, v etn

etní záv rky.
4. Hospoda ení se uskute uje podle ro ního rozpo tu schváleného valnou hromadou.

l. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpušt ním nebo slou ením s jiným sdružením na základ  rozhodnutí valné hromady.
2. V p ípad  zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatn  p eveden na jinou právnickou osobu neziskového
charakteru, jejíž cíle jsou blízké cíl m sdružení.


