STANOVY
sportovní klub – zájmové sdružení

CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO
I.

Základní ustanovení

1. Cyklo Klub Kučera Znojmo (dále jen CKK Znojmo) je dobrovolným sdružením
občanů provozující tělovýchovnou, sportovní, organizační, osvětovou a
hospodářskou činnost směřující k uspokojování potřeb členů CKK Znojmo.
2. CKK Znojmo byl založen v roce 1994 jako nevýdělečná organizace.
3. Sídlem CKK Znojmo je město Znojmo 669 02, Vídeňská třída 707/25.
4. CKK jsou přidělena IČ: 494 38 913 a DIČ: CZ494 38 913.
II.

Poslání, cíle a hlavní činnost

1. Organizovat sportovní a společenskou činnost pro veřejnost se zaměřením na
cyklistiku. Celoročně organizovat sportovní přípravu mládeže.
2. Vytvářet možnosti pro sportovní činnost svých členů a ostatních příznivců cyklistiky
včetně využívání veřejných a jiných sportovních zařízení.
3. Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.
4. Dbát na dodržování základních bezpečnostních pravidel při organizované i
neorganizované činnosti. Organizovat preventivně bezpečnostní akce a
spolupracovat s POLICIÍ ČR, Městskou policií Znojmo, Územní záchranou službou
Brno a Ministerstvem dopravy ČR oddělení BESIP.
5. Hájit zájmy členů klubu uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat a jednat
s ostatními orgány a organizacemi. Navazovat partnerské vztahy a spolupracovat
s obdobnými organizacemi v České republice a v zahraničí.
6. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a sportu.
III.

Vedlejší činnost

1. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů formou vlastní hospodářské
činnosti v oblasti poskytování reklamy, marketingu, obchodní činnost s cyklistickými
doplňky a mapovými podklady.
2. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, přístroje a sportovní náčiní
klubu.
3. Provádět mapování, inventarizaci, opravy, údržbu a výstavbu cyklostezek, cyklotras
na celém území regionu Znojemska na základě uzavřených smluv a dohod
s vlastníky a provozovateli cyklotras a stezek.
4. Vydávat publikace a mapové podklady na podporu turismu v regionu Znojemska.
5. Vydávat preventivně bezpečnostní tiskoviny, pomůcky a audiovizuální materiály se
zaměřením na snížení počtu úrazů cyklistů a chodců v silničním provozu.

IV.

Orgány

1. Nejvyšším orgánem CKK Znojmo je valná hromada. Valné hromady se mohou
účastnit všichni členové CKK Znojmo. Valná hromada je usnášení schopná
v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem v momentu
hlasování. Hlasovat mohou členové CKK Znojmo, kteří nejpozději v den hlasování
dovršili patnáct let a více.
2. Schůze valné hromady se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá
1/3 členů CKK Znojmo, nebo výkonný výbor a samostatně i předseda, svolává se
mimořádná valná hromada, která se koná nejpozději do jednoho měsíce od
doručení písemného podnětu výkonnému výboru.
3. Valná hromada rozhoduje zejména o následujících otázkách činnosti CKK Znojmo:
- vzniku a zániku klubu, o jeho významu a symbolice
- o přijetí a změnách ve stanovách
- volí členy výkonného výboru za jednotlivá cyklistická odvětví a předsedy vždy
jmenovitě a jednotlivě z předem předložených návrhů
- volí členy revizní komise a předsedy vždy jmenovitě a jednotlivě z předem
předložených návrhů
- zplnomocňuje výkonný výbor řešit personální otázky profesionálních
pracovníků, stážistů a brigádníků, jejich zařazení a platové ohodnocení
- potvrzuje přijetí nových členů v průběhu roku výkonným výborem
- rozhoduje o vyloučení členů jednajících v rozporu s platnými stanovami CKK
Znojmo
- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a stavu majetku klubu, schvaluje
rozpočet a členské příspěvky
- stanoví hlavní směry činnosti klubu na příští rok a schvaluje dlouhodobé
projekty a akce
O přijetí jednotlivých podnětů, návrhů, připomínek, změn na valné i mimořádné
valné hromadě rozhoduje při hlasování nadpoloviční většina ze zúčastněných členů.
Závazným materiálem pro všechny členy, výkonný výbor, revizní komisy,
profesionální pracovníky, stážisty a brigádníky je usnesení valné hromady.
4. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje
plnění usnesení valné hromady a standardní činnost klubu v období mezi valnými
hromadami a rozhoduje ve věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady.
5. Výkonný výbor má počet členů ustanovený podle velikosti členské základny. Vždy
však má předsedu, místopředsedu a zástupce za jednotlivá cyklistická odvětví, který
musí být starší 18 let.
Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor
podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Místopředseda se volí ze zástupců
za jednotlivá cyklistická odvětví.
6. Profesionální pracovníci nejsou členy výkonného výboru, ale plní usnesení
výkonného výboru a valné hromady. Jednání výkonného výboru se účastní povinně a
jejich hlas je pouze poradní. Svoji činnost obhajují před výkonným výborem
ve věcech hospodaření se svěřeným majetek a finančními prostředky vždy na žádost
předsedy klubu a pravidelně na valné hromadě. Přímým nadřízeným
profesionálních pracovníků, stážistů a brigádníků je předseda CKK Znojmo.

7. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti hlasování je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
V případě snížení počtu členů výkonného výboru má právo předseda po konzultaci
se zbývajícími členy a na základě doporučení zástupce sekce, z které byl odstupující
člen výboru navrhnout nového člena, který v tajném hlasování získá nadpoloviční
většinu hlasů.
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru nejméně jednou za
čtvrtletí a dle potřeby i namátkově. Zprávu o své činnosti předkládá na valné
hromadě. Výkonný výbor je povinen předložit do jednoho měsíce po doručení
písemné zprávy revizní komise souhrn opatření vedoucí k odstranění zjištěných
závad a nedostatků členům revizní komise. Počet členů a statut schvaluje valná
hromada. Členem revizní komise nemůže být žádný člen výkonného výboru ani
profesionální pracovníci CKK Znojmo. Předsedou revizní komise musí
být člen starší 18 let ostatní členové revizní komise mohou být mladší 18 let.
Inventarizační komise při své každoroční inventuře hmotného majetku CKK
Znojmo je složena z jednoho člena revizní komise. Další členy jmenuje výkonný výbor.
9. Výkonný výbor jmenuje pro cyklistickou sezónu reprezentačního trenéra, který má
za úkol řídit, organizovat a účastnit se přípravy reprezentačního týmu. Hlavní
činnost trenéra bude zaměřena na nejmladší členy reprezentačního týmu a adepty
pro zařazení. Trenér má právo navrhnout výkonnému výboru zařazení člena CKK
Znojmo a CKK JUNIOR do reprezentačního týmu.
V.

Členství

1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a v den
rozhodování o členství dovršila 15 let věku. U mladších zájemců je nutný písemný
souhlas zákonného zástupce a v případě schválení je zařazen do CKK Znojmo
JUNIOR se stejnými právy a povinnostmi mimo hlasování.
2. Členem reprezentačního týmu se mohou stát jednotliví členové na návrh
reprezentačního trenéra, zástupce navrhované sekce a po splnění předem určených
podmínek a schválením výkonného výboru. Členové reprezentačního
týmu požívají zvláštních výhod, které směřují k jejich maximální podpoře při
reprezentační činnosti a jsou založeny na smluvním vztahu mezi členem a
výkonným výborem.
3. Rozlišení členské základy do sekcí:
a) MTB – XC
b) MTB – DH (obsahuje fourcross, freeride, BMX - street)
c) Silniční cyklistika
d) JUNIOR (do 15 let)
e) Reprezentační tým
f) Příznivci
Zařazení do jednotlivých sekcí si určuje každý člen sám (mimo sekci JUNIOR) a to
na valné hromadě formou záznamu do seznamu CKK Znojmo.
Každý člen CKK Znojmo může být členem pouze jedné zvolené sekce.
Každá sekce si volí svého zástupce, který má poradní hlas a dle potřeby se
účastní jednání výkonného výboru CKK Znojmo, kde prezentuje
zájmy zastupující sekce. Zástupci jednotlivých sekcí nemohou být současně členy
výkonného výboru CKK Znojmo. Zástupce sekce JUNIOR je volen
zákonnými zástupci dětí. Zástupce z jednotlivých sekcí musí být starší 15 let.
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O přijetí nových členů rozhoduje výkonný výbor (v průběhu roku) a valná
hromada na základě podnětů z členské základy prostřednictvím jednotlivých členů
a zástupců za jednotlivé sekce. Výkonný výbor je povinen na nejbližší valné
hromadě předložit k potvrzení písemný jmenný seznam nových členů přijatých
výkonným výborem během roku.
O vyloučení člena CKK Znojmo a CKK Znojmo JUNIOR zásadně rozhoduje valná
hromada na základě podnětu výkonného výboru samostatným hlasováním o
předloženém písemném odůvodnění návrhu. Hlasování je platné v případě, že pro
vyloučení člena při veřejném hlasování se vyjádří nadpoloviční většina
z přítomných členů v momentu hlasování.
Členství v CKK Znojmo a CKK Znojmo JUNIOR – vzniká
a) přijetím výkonným výborem s následným potvrzením valné hromady
b) přijetím valnou hromadou na návrh jiného člena nebo výkonného výboru
Členství v CKK Znojmo a CKK Znojmo JUNIOR – zaniká
a) vyloučením člena valnou hromadou pro hrubé porušení stanov CKK Znojmo,
platných právních norem a předpisů s následky ekonomické
škody, ublížení na zdraví a to po vyhlášení pravomocného rozsudku
b) pro nezaplacení členského příspěvku ve schválené výši a termínu
c) na základě písemné žádosti člena
d) úmrtím člena
Organizacím, institucím a fyzickým osobám, které poskytují sdružení vynikajícím
způsobem trvalou podporu, může valná hromada na návrh výkonného výboru
propůjčit samostatně čestné členství, čestné předsednictví a v případě zájmu mají
možnost účastnit se jednání výkonného výboru a valné hromady.
Výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady stanoví valná hromada pro
období do další valné hromady.
Majetek a hospodaření
Zdrojem finančních a materiálních prostředků CKK Znojmo z hlavní činnosti jsou
zejména:
- členské příspěvky
- vstupné, startovné, přihlášky a jiné poplatky za účast na sportovních
akcích pořádané i spolupořádané CKK Znojmo
- příspěvky, dotace a granty od sportovních svazů, obecní, krajské a státní
správy, fyzických a právnických osob, různých organizací, nadací a
spolků
- poplatky za využívání přístrojů ve vlastnictví a v pronájmu CKK Znojmo
- příspěvky ze zahraničí od podobných sportovních i nesportovních
organizací,
- samosprávy a privátní sféry
Zdroje finančních a materiálních prostředků CKK Znojmo z vedlejší činnosti jsou
zejména:
- příjmy z reklamní, organizační a marketingové činnosti
- příjmy z prodeje cyklistických doplňků, mapových podkladů souvisejících
s cyklistikou
- příjmy z průvodcovské činnosti a dalších poskytovaných služeb v oblasti
cestovního ruchu pro jednotlivce a skupiny
Hospodářskou činností se sleduje snížit ztrátu vznikající při neziskové činnosti
CKK Znojmo.

4.
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VII.

Vlastní hospodářská činnost se řídí platnými předpisy, směrnicemi a zákony České
republiky a EU na základě vydaných živnostenských listů pro jednotlivé druhy
podnikání.
Jménem CKK Znojmo jedná jeho předseda, místopředseda, případně výborem
písemně zmocněný člen CKK Znojmo a také profesionální pracovníci v souladu
s pracovní smlouvou a na základě písemného pověření s vymezením kompetencí.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

Ve Znojmě 23. 1. 2009

……………………………..
za Cyklo Klub Kučera Znojmo
předseda ing. Luděk Jelínek

