Curling Brno, z.s.
stanovy spolku podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění dalších předpisů

1. Identifikace spolku
Název spolku:
Sídlo spolku:
Statutární orgán:

Curling Brno, z.s
Tábor 36, 602 00 Brno
předseda spolku

2.

Účel

spolku

Spolek Curling Brno, z.s., je založen za účelem sdružení hráčů curlingu, propagace
curlingu a sportu obecně. K dosažení svého účelu spolek vytváří podmínky pro
rozvoj curlingu a pečuje o svoji členskou základnu.
Spolek všestranně podporuje samostatnou činnost svých členů v jejich sportovních a
jiných funkcích. Reprezentuje své členy a koordinuje akce směřující k posílení jejich
zájmů.
Spolek vytváří podmínky pro nalezení, výchovu a trénink nových potenciálních hráčů
curlingu a rozšiřování povědomí o curlingu jako olympijském sportu.
Spolek rozvíjí národní i mezinárodní spolupráci s ostatními curlery, curlingovými
kluby a svazy a reprezentují tak český curling a český sport obecně.

3. Členství a jeho typy
Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba, která projeví zájem o curling a
o členství v klubu. Nové členy přijímá předseda spolku na základě jejich žádosti.
Členské poplatky jsou dobrovolné, jejich výše i četnost placení zcela závisí na
členech spolku.
Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením člena a doručením svého
projevu vůle statutárnímu orgánu, nebo vyloučením člena statutárním orgánem,
nebo smrtí či prohlášením za mrtvého.
3.1. Řádné členství

Řádný člen spolku má právo se účastnit zasedání členské schůze a hlasovat
na něm, volit statutární orgán a odvolávat jej a být volen. Dále má právo
předkládat návrhy a podněty členské schůzi i statutárnímu orgánu a účastnit
se všech curlingových a jiných aktivit a soutěží pod hlavičkou Curling Brno,
z.s.
Řádný člen má zejména povinnost aktivně se účastnit chodu spolku a
dodržovat stanovy a rozhodnutí členské schůze a statutátního orgánu.
3.2. Mimořádné členství
Mimořádný člen nemá vůči spolku žádné povinnosti ani práva. Mimořádný
člen nemá právo se účastnit členské schůze. Mimořádné členství je dvojího
typu - Čestné členství a Hráči.
3.2.1. Čestné členství
Čestný člen nemá právo volit, ani být volen do statutárního orgánu.
Spolek může uveřejňovat seznam svých čestných členů.
3.2.2. Hráči
Hráč má právo účastnit se všech curlingových a jiných aktivit a soutěží
pod hlavičkou Curling Brno, z.s.
Hráč má povinnost dodržovat stanovy a rozhodnutí statutátního
orgánu.Hráč nemá právo volit ani být volen do statutárního orgánu.
Spolek může uveřejňovat seznam svých hráčů.

4. Statutární orgán
Statutárním orgánem je předseda spolku. Předseda je volen členskou schůzí na
volební období 5 let. Předseda může být odvolán členskou schůzí v případě hrubého
porušení povinností vyplývajících ze stanov spolku nebo právního řádu ČR.
Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, řeší veškerou a a může ho
zavazovat vůči třetím osobám. Dále má právo měnit práva a povinnosti jednotlivých
členů, vyjma členských příspěvků a způsobu jejich určování. Předseda má právo
ukončit činnost spolku.
Předseda schvaluje hospodaření spolku.
Předseda svolává členskou schůzi a to nejméně jedenkráte ročně.

5. Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
řádných členů. Volí se nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

6. Závěrečná ustanovení
Spolek vede seznam členů, záznamy a výmazy provádí statutární orgán spolku.
Seznam členů nebude zpřístupněn.
V rámci dispozitivnosti jednotlivých ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. se tímto
vylučuje účinek těchto ustanovení občanského zákoníku: § 236 odst. 2, § 242, § 250
odst. 1, věta druhá, § 253 odst. 3.
Toto znění stanov bylo přijato na zasedání ustavující schůze dne 20. 2. 2019 v Brně
a nabývá účinnosti dnem založení do sbírky listin příslušného spolkového rejstříku.
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