Stanovy spolku Basketbalový klub Mohelnice z.s.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Původní sdružení TJ MEZ Mohelnice vzniklo dne 5. června 1991, kdy byla provedena jeho registrace
Ministerstvem vnitra ČR. S ohledem na § 3045 ve spojení s § 214 a násl. občanského zákoníku účinného
od 1. 1. 2014 (dále jen „OZ“) se toto sdružení považuje za spolek.

Čl. 2
Název a Sídlo Spolku
1. Název Spolku zní Basketbalový klub Mohelnice, z.s. zkráceně BK Mohelnice, z.s. (dále jen
„Spolek“).
2. Sídlo Spolku se nachází na adrese Hradební 956/21, Mohelnice 789 85.
3. IČ Spolku je 190 13 230.

Čl. 3
Základní účel Spolku
Spolek je založen za účelem vytvořit optimální podmínky pro provozování basketbalových sportovních
aktivit a činností s tím souvisejících, a to zejména:
1. zajišťovat sportovní činnost svých členů, organizovat jejich sportovní vyžití,
2. rozvíjet sportovní činnost členů Spolku ve všech sportovních kategoriích, zejména se
zaměřením na sportovní růst dětí a mládeže v basketbalu,
3. koordinovat činnost Spolku s činností příslušných sportovních federací a svazů,
4. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
5. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a sportovní zařízení, která vlastní či užívá,
6. hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat s tělovýchovnými a
sportovními organizacemi, s orgány města, jakož i ostatními organizacemi a jednotlivci.

Čl. 4
Hlavní a vedlejší činnost Spolku
1. Hlavní činnost vykonává Spolek za účelem dosažení svého základního účelu uvedeného v čl. 3
těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním.
2. Za účelem financování hlavních činností Spolku, jakož i za účelem hospodárného využití
majetku Spolku, je Spolek oprávněn vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti
vedlejší. Zisk z těchto činností bude užíván zejména k podpoře hlavních činností Spolku,
dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na správu Spolku.
3. Spolek nesmí vlastním jménem podnikat, účastnit se na podnikání jiných osob a zřizovat
organizační složky.

Čl. 5
Vznik, zánik a formy členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členy Spolku mohou být pouze fyzické osoby, které byly na
základě svojí písemné či e-mailové žádosti doručené do sídla Spolku přijaty za členy Spolku. O
přijetí za člena Spolku rozhoduje výkonný výbor Spolku, který o přijetí za člena Spolku žadatele
písemně či e-mailem vyrozumí. Členství ve Spolku pak vzniká dnem zaplacení vstupního
členského příspěvku.
2. Členství ve Spolku zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným předsedovi Spolku, a to ke dni,
ve kterém bylo takové oznámení doručeno,
c) vyloučením člena pro neplnění povinností spojených s členstvím ve Spolku; vyloučení
člena předchází pozastavení výkonu členských práv a povinností ve Spolku, o kterém
je oprávněn rozhodnout výkonný výbor Spolku; pozastavení výkonu členských práv a
povinností sdělí výkonný výbor členovi písemnou formou s uvedením termínu, do
kterého je člen povinen své povinnosti splnit,
d) zánikem Spolku.
3. Spolek vede seznam členů Spolku. Každý člen Spolku má právo žádat o opis seznamu členů
Spolku, který mu bude vydán do sedmi dnů od doručení jeho písemné žádosti oproti úhradě
nákladů na jeho pořízení, jehož výši je oprávněn stanovit výkonný výbor.
4. Formy členství.
a) řádné členství, které náleží fyzické osobě, která byla přijata za člena Spolku a řádně plní
podmínky s členstvím Spojené.
b) mládežnické členství, které náleží mládeži ve věku od 5 let věku do 18 let věku.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů Spolku
1. Člen Spolku má tato základní práva:
a) účastnit se jednání valné hromady Spolku,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) předkládat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti orgánům Spolku,
d) obdržet na požádání seznam členů Spolku či kopie zápisu z jednání valné hromady
Spolku,
e) využívat v odpovídajícím rozsahu sportoviště a sportovní zázemí, která jsou ve
vlastnictví, v nájmu či užívání Spolku,
f) účastnit se sportovních akcí pořádaných Spolkem,
g) reprezentovat Spolek na sportovních akcích.
2. Člen Spolku má tyto základní povinnosti:
a) plnit stanovy Spolku,
b) plnit rozhodnutí přijatá orgány Spolku,
c) aktivně se podílet na plnění základního účelu Spolku,
d) platit v předepsaném termínu příslušné vstupní a pravidelné roční členské příspěvky,
e) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

Čl. 7
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a) valná hromada
b) výkonný výbor v čele s předsedou

Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
a) volba a odvolání členů výkonného výboru z řad členů Spolku,
b) schvalování návrhů předsedy nebo výkonného výboru Spolku o finančním hospodaření
Spolku a o použití čistého výtěžku, včetně návrhů případných půjček a úvěrů nebo
jakýchkoliv návrhů závazků, které mohou významně ovlivnit hospodaření Spolku,
c) rozhodování o změně stanov,
d) rozhodování o zrušení Spolku a případně jmenování likvidátora,
e) rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí.
3. Jednání valné hromady:
a) valná hromada se koná jednou za kalendářní rok,
b) členové Spolku, jejichž hlasy činí nejméně 30 % všech hlasů, mohou požádat výkonný
výbor o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Výkonný výbor je
povinen valnou hromadou svolat do 30ti dnů od doručení této žádosti, pokud ji nesvolá,
mají právo ji svolat členové, kteří podali žádost o její svolání,
c) výkonný výbor je povinen zveřejnit pozvánku na valnou hromadu na webové stránce
Spolku s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání, a to nejméně 15 dnů před jeho
konáním. Součástí pozvánky na valnou hromadu musí být návrhy rozhodnutí
v záležitostech, o nichž má být na valné hromadě jednáno. Projednat záležitost, která
nebyla uvedena na pozvánce na valnou hromadu lze pouze se souhlasem nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů. Povinnosti uvedené v tomto bodě pro výkonný výbor
platí i pro členy, kteří jsou v souladu s písm. b) oprávněni valnou hromadu svolat,
d) hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům Spolku, s výjimkou členů
Spolku majících mládežnické členství. Každému členovi Spolku přísluší jeden hlas,
e) valní hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové Spolku, kteří
vykonávají hlasovací práva a mají alespoň 10 % hlasů. Nesejde-li s potřebný počet
členů s požadovaným počtem hlasu do uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku
valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů
přítomných členů,
f) valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Spolku,
g) o jednání valné hromady musí být pořízen zápis zachycující průběh jednání a přijatá
rozhodnutí. Zápis podepisuje předseda Spolku a valnou hromadou zvolený zapisovatel.
Každý člen Spolku může na své náklady žádat o vydání kopie tohoto zápisu nebo jeho
části,
h) považuje-li člen Spolku rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo odporující
stanovám, může se do 15ti dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však
do tří měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost
rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda zastupuje Spolek navenek a je jeho statutárním orgánem.
2. Předsedu volí z členů výkonného výboru zvolených valnou hromadou Spolku výkonný výbor
Spolku, a to na dobu pěti let.
3. Jestliže Předseda zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí
výkonný výbor neprodleně zvolit nového Předsedu. Až do zvolení nového Předsedy vykonává
tuto funkci člen výkonného výboru, který byl k výkonu tohoto dočasného výkonu funkce zvolen
výkonným výborem.
4. Předseda kromě působnosti uvedené v odst. 1:
a) obstarává všechny záležitosti Spolku, které nepatří do působnosti valné hromady či
ostatních členů výkonného výboru, s výjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodování si
valná hromada vyhradila, je povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou
v souladu s právními předpisy a stanovami Spolku, za svoji činnost valné hromadě
odpovídá,
b) připravuje přip. zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání valné hromady o
činnosti za období od minulého valné hromady a návrh činností na období další,
c) řídí jednání valné hromady,
d) realizuje usnesení valné hromady,
e) dbá na dodržování právních předpisů v činnosti Spolku,
f) uděluje plnou moc k zastupování Spolku, pokud jej nemůže zastoupit sám,
g) pečuje o majetek Spolku,
h) odpovídá za dokumenty Spolku, které musí být uchovány po celou dobu existence
Spolku, tj. především vyhotovení stanov a seznamu členů.
5. Předseda je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře. Předseda odpovídá
Spolku za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností při výkonu svojí funkce.
V řízení proti Předsedovi zastupuje Spolek určený člen výkonné výboru a není-li zvolen,
kterýkoliv člen Spolku.

Čl. 10
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je řídicím a výkonným orgánem Spolku v době mezi valnými hromadami. Do
jeho působnosti náleží schvalování výše vstupního a pravidelného ročního příspěvku.
2. Výkonný výbor je tříčlenný a tvoří ho předseda, pokladník a organizační pracovník. Členy
výkonného výboru volí valná hromada, a to na dobu pěti let.
3. Pokladník obstarává ekonomické záležitosti Spolku, zejména vede evidenci hospodaření Spolku
a předkládá zprávu o něm na zasedání výkonného výboru a disponuje s finančními prostředky
na účtu Spolku.
4. Organizační pracovník obstarává organizační záležitosti Spolku, zejména vede seznam členů
Spolku, organizuje účast jednotlivých družstev v soutěžích, zajišťuje registrace členů
účastnících se soutěží u basketbalové federace a komunikuje s basketbalovou federací a jejími
jednotlivými orgány.
5. Jestliže člen výkonného výboru, který současně nevykonává funkci předsedy, zemře, vzdá se
funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je výkonný výbor oprávněn
kooptovat za člena výkonného výboru člena Spolku, a to do zvolení nového člena výkonného
výboru valnou hromadou.

6. Pro svolání výkonného výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. Výkonný
výbor je možno svolat i operativně, bez dodržení podmínek pro svolání valné hromady, pokud
s tím všichni jeho členové souhlasí.
7. Jednání výkonného výboru se mohou zúčastnit pozvaní členové Spolku a pozvané osoby.
8. Výkonný výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů, při rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy.
9. Při obstarávání záležitostí Spolku má výkonný výbor postavení předsedy, s výjimkou práva
zastupovat Spolek navenek a udělovat plnou moc.

Čl. 11
Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svoji činnost získává Spolek zejména, nikoliv však výlučně, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností
a z výnosů ze svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na
svoji činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle těchto stanov.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být
především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a účel Spolku.
Prostředky je možno dálo použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
Spolku.
3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí
to i pro členy Spolku a případné zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků
k sociálním nebo charitativním účelům.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, a to za účelem naplňování
poslání a účelu Spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidence majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle
těchto stanov.
6. Spolek vede účetnictví dle platných právních předpisů.

Čl. 12
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku Spolku předchází jeho zrušení s likvidací.
2. Spolek se zrušuje:
a) dobrovolným zrušením z rozhodnutí valné hromady Spolku,
b) dosažením účelu, pro který byl založen,
c) rozdělením nebo sloučením s jiným spolkem, při kterých se likvidace neprování,
d) z jiných důvodů stanovených v právních předpisech, jimiž se činnost Spolku řídí.
3. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje valná hromada Spolku likvidátora, který sestaví do
jednoho měsíce od svého jmenování soupis jmění Spolku a zpřístupní jej v sídle Spolku.
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
Spolku nezbytné. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který
předloží ke schválení valné hromadě Spolku.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle valnou hromadou Spolku schváleného návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku.

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 9. prosince 2019, jejíž
konání je osvědčeno zápisem ze dne 9. prosince 2019.
2. Znění těchto stanov je účinné od 9. prosince 2019.

