Stanovy sdružení
MOTOKLUB EAST WAY
HLAVA I.
Základní ustanovení
•
•

název sdružení je: MOTOKLUB EAST WAY, dále jen sdružení
sdružení je dobrovolné, nevládní, neziskové, nepolitické a veřejně prospěšné

HLAVA II.
Cíle sdružení
Sdružení chce přispět k propagaci dopravy na jednostopých vozidlech, bezpečnosti silničního
provozu a ke sdružování jejich vlastníků. Dále pak jsou hlavními směry činnosti sdružení
zejména:
•
•
•
•
•

pořádání a organizování společenských akcí vlastníků a příznivců jednostopých vozidel
propagace ochrany přírody a krajiny a snaha o zlepšování životního prostředí a životních
podmínek pro život a zdraví člověka
mapování nejvhodnějších silničních tratí pro jednostopá vozidla i nebezpečných úseků
organizování a podpora mototuristických akcí, podpora sportu, turistiky a společenského
vyžití
spolupráce s ostatními i mezinárodními subjekty, které mají podobné cíle nebo obdobné
zaměření (z důvodu výpomoci, výměny informací, znalostí a zkušeností), včetně případné
účasti v těchto subjektech
Založení a vznik sdružení

Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu těchto stanov.
Ustanovuje se tříčlenný přípravný výbor, který tvoří všichni zakládající členové sdružení a který
bude až do vytvoření orgánů sdružení jednat jeho jménem. Sdružení vzniká dnem registrace
sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru.
Zakládajícími členy sdružení jsou:
Jan Vanžura (zmocněnec oprávněný jednat jménem ostatních členů)
Pavel Matejsek
Ivo Plšek
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HLAVA III.
Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů
Členskou základnu tvoří řádní, mimořádní a čestní členové. Uchazeč o členství požádá o přijetí
do sdružením podáním žádost k rukám předsedy sdružení osobně nebo na adresu sídla. Se
souhlasem výboru a připouští-li to právní řád, se může stát členem také cizí státní příslušník
Řádné členství
Řádným členem může být:
•
•
•
•
•
•

osoba starší 15 let (s členstvím osoby nezletilé musí vyjádřit souhlas její zákonný
zástupce)
má platné doklady (občanka, řidičák, popř. pas)
souhlasí se zápisem osobních údajů do přihlášky
zavazuje se řádně uhradit valnou hromadou schválené členské příspěvky
není a nebyl soudně trestán ohledně silničního provozu
byl seznámen před vstupem do sdružení s právy a povinnostmi člena a plně s nimi
souhlasí

Řádné členství vzniká registrací člena po předchozím schválení přihlášky výborem sdružení a
dále po sválení členství výborem sdružení po uplynutí roční zkušební doby kdy je veden jako
čekatel na člena sdružení. Zkušební doba čekatele může být po schválení výborem zkrácena.
Řádné členství zaniká:
•
•
•
•

doručením písemného oznámení člena o vystoupení k rukám předsedy sdružení osobně
nebo na adresu sídla
nezaplatí-li člen členský příspěvek na daný rok ani po upomínce, ve které bude
seznámen s termínem úhrady a upozorněn na možnost zániku členství, pokud se výbor
neusnese na výjimce
vyloučením člena výborem sdružení
úmrtím člena (členská práva a povinnosti se nedědí ani jinak nepřechází na dědice)

Práva řádného člena:
•
•
•
•
•
•
•

podílet se na všech formách činnosti sdružení
využívat výhod plynoucích z členství
podávat návrhy, připomínky a stížnosti, obracet se s dotazy na výbor, účastnit se na
žádost v důležité věci osobně jednání výboru a přednést své návrhy
volit a být volen do orgánů sdružení
nahlížet do seznamu členů
být si rovný s ostatními členy sdružení, kromě pozic představenstva, vyplývajících z jejich
funkcí
vyjadřovat se svobodně
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Povinnosti řádného člena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat stanovy sdružení
platit členské příspěvky na daný rok ve výši a v čase stanoveném valnou hromadou
řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen
hájit zájmy sdružení a svou činností a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v ČR i
v zahraničí
sdělovat změnu své adresy a kontaktů za účelem aktualizace seznamu členů
navštěvovat pravidelně svolaná setkání sdružení a aktivně se podílet na činnosti
při jízdě dbát všech pravidel silničního provozu a vždy být příkladem na veřejnosti a dělat
tak dobré jméno sdružení
při jakémkoliv problému se obrátit na ostatní členy klubu
veškeré přestupky spáchané v souvislosti s motocyklem hlásí polici a výboru sdružení
každý přestupek bude řešen výborem sdružení (jeho výsledkem může být potrestání až
vyloučením z klubu)
Čestné členství

Čestnými členy může jmenovat výbor osoby fyzické či právnické, které se významnou měrou
zasadí o hodnoty, jejichž rozvoj tvoří poslání a cíle sdružení. Ke jmenování čestného člena si
musí sdružení předem vyžádat jeho souhlas.
Čestní členové mají právo účastnit se běžné činnosti sdružení, včetně valných hromad, mohou
předkládat své návrhy a připomínky k činnosti sdružení.
Čestné členství zaniká:
•
•

doručením písemné žádosti člena o zbavení čestného členství výboru
vyloučením člena výborem
Mimořádné členství

Mimořádnými členy může jmenovat výbor osoby fyzické či právnické, které je nutné přijmout na
dobu určitou k zajištění činností spojených se sdružením. Na tyto členy se vztahují práva a
povinnosti jako na řádné členy. Mimořádným členem se může stát i osoba mladší 18 ti let, pokud
s členstvím osoby nezletilé vyjádří souhlas její zákonný zástupce.
Vyloučení člena
Člena je možno vyloučit pro závažné nebo opakované porušení stanov nebo neplnění
povinností člena a poškozování dobrého jména. O vyloučení člena rozhoduje výbor většinou
všech členů výboru, přítomných na zasedání výboru, které rozhoduje o vyloučení. Člen, o jehož
vyloučení se rozhoduje, má právo se zúčastnit zasedání výboru, na kterém se o jeho vyloučení
rozhoduje. Odvolání proti rozhodnutí výboru lze podat písemně k rukám předsedy sdružení
osobně nebo na adresu sídla do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí výboru. Odvolání má
odkladný účinek.
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HLAVA IV.
Organizační struktura sdružení
Orgány sdružení jsou:
•
•
•
•

valná hromada
výbor
předseda
pomocné orgány s vymezenou časovou a odbornou působností zřízené výborem
(přípravné výbory akcí, odborné skupiny apod.)
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena řádnými a čestnými členy.
Valnou hromadu svolává výbor nejméně jednou ročně. Pozvánka se uveřejňuje nejméně tři
týdny přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách sdružení. Výbor je
oprávněn sezvat valnou hromadu namísto a/nebo spolu s uveřejněním pozvánky podle
předchozí věty, rovněž písemnou pozvánkou zaslanou všem členům na jejich adresu
registrovanou sdružením, nejméně 3 týdny přede dnem konání valné hromady. Pozvánka na
valnou hromadu musí obsahovat program valné hromady.
Výbor je povinen svolat valnou hromadu, pokud jej o to požádá písemně nejméně jedna pětina
členů, a to tak, aby se valná hromada konala do pěti týdnů od doručení žádosti. Žádost členů o
svolání valné hromady musí obsahovat důvod a navrhovaný program valné hromady.
Každý člen může na základě písemné plné moci pověřit jiného člena zastupováním a
hlasováním na valné hromadě. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů. Za přítomného člena se považuje i člen zastoupený na valné hromadě jiným
členem.
Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Není-li valná
hromada usnášeníschopná, koná se jednu hodinu po plánovaném zahájení původní valné
hromady náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná, účastní-li se jí jakýkoli počet
členů.
Valná hromada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednává zprávu výboru o činnosti sdružení za uplynulé funkční období
projednává zprávu výboru o hospodaření sdružení za uplynulé funkční období a základní
ukazatele ročního rozpočtu
projednává a schvaluje koncepci činnosti sdružení na další období
projednává a schvaluje změny stanov
projednává a schvaluje výši členských příspěvků
volí tajnou volbou na čtyřleté funkční období 4 volené členy výboru, případně je odvolává
na návrh výboru uděluje čestné členství, podle zásad schválených valnou hromadou
rozhoduje o odvolání proti vyloučení člena sdružení
rozhoduje nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů valné hromady o zániku a
majetkovém vypořádání sdružení
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•
•
•

schvaluje volební řád pro volbu orgánů volených valnou hromadou
projednává a rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí do své působnosti
schvaluje účast nebo členství sdružení v jiných subjektech

Valnou hromadu řídí předseda nebo jím pověřený člen. Osoba řídící valnou hromadu m.j.
přednáší za výbor návrhy jednotlivých bodů usnesení a návrhy kandidátů za členy jednotlivých
valnou hromadou volených orgánů. Kterýkoli řádný člen je oprávněn vznést protinávrh. O
protinávrzích se hlasuje před hlasováním o návrhu výboru, a to v pořadí, v jakém byly
protinávrhy vzneseny. Je-li schválen protinávrh, který vylučuje jiný protinávrh nebo návrh výboru,
o těchto se již nehlasuje.
Valná hromada je oprávněna zvolit si pomocné orgány valné hromady, jako jsou volební komise,
návrhová komise, skrutátoři apod.
Rozhodnutí valné hromady, týkající se podmínek činnosti sdružení a úkolů jednotlivých orgánů
jsou přijímána ve formě tzv. usnesení valné hromady.
Výbor
Výbor je nejvyšší řídící a výkonný orgán mezi zasedáními valné hromady. Výbor odpovídá za
svou činnost valné hromadě.. Výbor tvoří pět členů volených valnou hromadou. Členové volení
valnou hromadou zvolí se svého středu předsedu. Výbor zasedá zpravidla jednou měsíčně.
Zasedání řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Výbor přijímá rozhodnutí většinou
přítomných členů výboru volených valnou hromadou. K usnášeníschopnosti výboru je zapotřebí
nejméně třech členů výboru oprávněných přijímat rozhodnutí. Je-li počet hlasů nerozhodný,
rozhoduje hlas předsedy. Výbor se volí na čtyřleté funkční období. Valná hromada může odvolat
výbor či některého člena před uplynutím funkčního období.
Výbor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svolává valnou hromadu a odpovídá za její přípravu a organizaci
zabezpečuje činnost mezi zasedáními valné hromady
volí ze svého středu předsedu
plní usnesení valné hromady a úkoly vyplývající ze stanov
schvaluje návrh rozpočtu a návrh zprávy o hospodaření
schvaluje rámcový program činnosti pro dané období
spolupracuje s příslušnými odbornými orgány státní správy, místní samosprávy a
dalšími institucemi v ČR i v zahraničí
spolupracuje s nevládními organizacemi v ČR i v zahraničí
schvaluje rozpočet akcí
schvaluje vnitřní předpisy
zřizuje pomocné orgány s vymezenou časovou a odbornou působností (přípravné
výbory akcí apod.)
navrhuje udělení čestného členství
jmenuje likvidátora v případě zrušení valnou hromadou

Členové výboru
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•
•
•
•
•

předseda
místopředseda
jednatel
člen výboru
pokladník
Předseda

Statutárním orgánem sdružení je předseda. Za sdružení jedná navenek vůči třetím osobám a
dokumenty podepisuje předseda jako statutární orgán. Podepisování probíhá tak, že
k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda.
Místopředseda
Za sdružení jedná navenek vůči třetím osobám a dokumenty podepisuje místopředseda jako
statutární orgán. Podepisování probíhá tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení
připojí svůj podpis místopředseda.
Jednatel
Za sdružení jedná navenek vůči třetím osobám na pokyn předsedy nebo místopředsedy a
dokumenty podepisuje jednatel jako statutární orgán. Podepisování probíhá tak, že
k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis jednatel.
Člen výboru
Za sdružení nejedná navenek vůči třetím osobám a není oprávněn podepisovat jakékoliv
dokumenty.
Pokladník
Za sdružení nejedná navenek vůči třetím osobám a není oprávněn podepisovat jakékoliv
dokumenty. Má na starosti finanční stránku sdružení, vede zákonem předepsané účetnictví a
zajišťuje předložení zprávy o hospodaření výboru a valné hromadě.
Pomocné orgány s vymezenou časovou a odbornou působností
Jsou zřizovány výborem za určitým specifickým účelem.
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HLAVA V.
Hospodaření sdružení
Hospodaření se řídí rozpočtem, jehož rámcové ukazatele schvaluje valná hromada.
•
•
•
•

rozpočet na období kalendářního roku schvaluje výbor
hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy
sdružení nakládá s majetkem v souladu se svým odborným a neziskovým posláním a
pod kontrolou valné hromady
majetek sdružení tvoří hmotné statky a finanční prostředky, pohledávky a nehmotné
statky. Sdružení při hospodaření s ním ručí do jeho výše za své finanční závazky ve
vztahu k cizím subjektům.

Příjmy sdružení tvoří:
•
•

příspěvky od individuálních členů
dotace, subvence, granty a dary

Vyloučením člena sdružení nebo dobrovolným odchodem, nevzniká tomuto žádný nárok na
majetkové vypořádání, pokud valná hromada nerozhodne jinak. V případě zániku sdružení
rozhodnutím valné hromady bude provedeno majetkové vypořádání.
HLAVA VI.
Závěrečná ustanovení
Právo vydávat odborná stanoviska a prohlášení sdružení mají předseda, výbor a valná
hromada.
Oficiálním zpravodajem jsou internetové stránky sdružení přístupné každému členovi.
Kterýkoli člen je oprávněn se vzdát své funkce. V takovém případě zaniká funkce 15. dnem po
doručení vzdání se funkce k rukám předsedy nebo některého jiného člena výboru, jde-li o vzdání
se funkce předsedy.
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
V Hradci Králové dne 24. 11. 2008
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