Stanovy
spolku
GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV z. s.
(úplné znění stanov schválené výborem Golf clubu Stará Boleslav podle ust. čl. XII., odst. 3
stanov dne 12. září 2014)

I.
Název spolku
Spolek je sportovním klubem (dále v textu jen klub) a nese název
GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV z.s.
II.
Sídlo klubu
Sídlem klubu je obec Borek, okres Praha - východ.
Doručovací adresou je P.O.BOX 16, p. 250 02 Brandýs n. L.-Stará Boleslav 2
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III.
Právní postavení klubu
Klub je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník.
Klub je založen na demokratických principech.
Členství v klubu je dobrovolné.
Klub je zájmovým sdružením a politicky je neutrální.
IV.
Poslání a cíle klubu

Základním posláním klubu je
• Vytvářet podmínky pro organizování sportovní činnosti (zejména golfové) na všech
výkonnostních úrovních a ve všech hráčských kategoriích.
• Provozovat vlastní sportovní zařízení.
• Zajišťovat podmínky pro zvyšování sportovní úrovně hráčů golfu.
• Vytvářet podmínky pro rozšiřování golfu mezi veřejnost a zejména mezi mládež.
• Vést své členy a hráčskou veřejnost k dodržování zásad sportovní morálky.
• Hájit zájmy klubu a jeho členů a za tím účelem spolupracovat s Českou golfovou
federací (dále jen ČGF), s orgány tělovýchovy, s orgány samosprávy, s orgány státní
správy a s fyzickými i právnickými osobami.
• Hospodařit s majetkem klubu.
• Vyvíjet hospodářskou činnost tím, že vnějším zájemcům poskytne volné kapacity
vlastního nebo pronajatého sportovního zařízení včetně souvisejících služeb (např.
tréninkových a školících) a zajistí reklamní služby v prostoru takovéhoto sportovního
zařízení nebo na klubových materiálech.
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V.
Členství v klubu
Řádným členem klubu se může stát každá zletilá fyzická osoba způsobilá k právním
úkonům, která souhlasí s posláním a stanovami klubu, projeví aktivní zájem o členství
podáním přihlášky, je výborem klubu přijata a uhradí vstupní členský příspěvek.
Členem juniorem klubu může být osoba mladší 18-ti let, která souhlasí s posláním a
stanovami klubu, projeví aktivní zájem o členství podáním přihlášky, je výborem
klubu přijata a uhradí vstupní členský příspěvek. Junior však nemá právo být volen do
orgánů klubu.
Rodinné členství je řádné členství osob ve vazbě manžel - manželka nebo rodič - dítě,
které souhlasí s posláním a stanovami klubu, projeví aktivní zájem o členství podáním
přihlášky, jsou výborem klubu přijaty naráz nebo postupně a uhradí vstupní členský
příspěvek pro rodinné členství.
Firemním členem klubu může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba,
která souhlasí s posláním a stanovami klubu, projeví aktivní zájem o členství podáním
přihlášky, je výborem klubu přijata a uhradí roční členský poplatek pro firemní
členství. Firemní členství je omezeno na jeden kalendářní rok, není spojeno s
hlasovacím právem a člen nemůže být volen do orgánů klubu.
Hostujícím členem klubu může být člen jiného klubu přijatého do ČGF, pokud je
fyzickou osobou a uhradí roční hrací poplatky pro hostujícího člena. Toto členství je
platné jeden kalendářní rok. Hostující člen klubu se může plně zúčastnit klubového
života s výjimkou práva volit a být volen do orgánů klubu.
Valná hromada může na návrh výboru klubu udělit čestné členství osobě zvláštního
významu nebo osobě, která se významně zasloužila o rozvoj klubu. Čestný člen klubu
může využívat zdarma klubová zařízení a plně se zúčastnit na klubovém životě
s výjimkou práva volit a být volen do orgánů klubu.
Členství v klubu není přenosné na jinou osobu. To platí i v případě dědictví.
Členství v klubu zaniká:
zánikem klubu
svobodným rozhodnutím člena
úmrtím člena
zánikem podle ust. § 238 NOZ
vyloučením z klubu
Pokud se člen rozhodne ukončit členství, je povinen o tom písemně informovat
výbor klubu.
Člen může být vyloučen, pokud svou činností působí proti zájmům klubu či klub
na veřejnosti poškozuje nebo pokud hrubě porušuje své povinnosti vůči klubu. O
vyloučení člena rozhoduje valná hromada klubu na návrh výboru klubu. Výbor klubu
může členovi členství v klubu pozastavit na dobu od vzniku důvodů pro vyloučení do
nejbližší valné hromady.
Seznam členů.
Klub vede seznam členů. V seznamu je uvedeno jméno a příjmení člena, rodné
číslo, adresa bydliště, telefon a mailová adresa. Seznam není zveřejněn, slouží pouze
interním potřebám klubu a pro registraci člena klubu v České golfové federaci.
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VI.
Práva a povinnosti členů klubu
Každý člen klubu má právo účastnit se na klubovém životě a užívat všechna zařízení
klubu za předpokladu plnění interních i obecně závazných předpisů.
Každý člen klubu má právo účastnit se jednání valné hromady klubu, podávat návrhy
a vyjadřovat se k bodům programu valné hromady. Dále má právo žádat vysvětlení
k usnesením orgánů klubu, podávat těmto orgánům návrhy a podávat podněty
kontrolní komisi.
Každý člen klubu má právo být přizván k jednání orgánu klubu, pokud je jednáno o
jeho osobě nebo se jednání dotýká jeho zájmů.
Řádný člen klubu má právo volit a být volen do orgánů klubu.
Každý člen má povinnost uhradit vstupní členský příspěvek a roční hrací poplatky.
Výše a způsob úhrady obou plateb schválí valná hromada klubu na návrh výboru
klubu.
Člen, který uhradil vstupní členský příspěvek a hrací poplatek pro kalendářní rok
obdrží členský průkaz vydaný ČGF.
Řádný člen může oznámit výboru klubu přerušení aktivního členství. V takovém
případě zůstává členem klubu, nehradí po dobu přerušení hrací poplatky, neobdrží
průkaz ČGF a nemůže být členem orgánů klubu.
Členové jsou povinni jednat v souladu se stanovami a ostatními interními předpisy
klubu a s předpisy ČGF. Jsou povinni podporovat cíle klubu. Členové jsou povinni
dobře reprezentovat klub a celou golfovou veřejnost zejména důsledným dodržováním
golfové etikety a pravidel při hře.

VII.
Orgány klubu
1. Klub je složen z členů.
2. Orgány klubu jsou:
valná hromada
výbor klubu
prezident klubu
kontrolní komise
3. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu a je složena z řádných členů klubu.
Valná hromada se schází zpravidla jednou ročně v prvním čtvrtletí roku. Valná
hromada může být svolána i v jiném termínu výborem klubu nebo z podnětu kontrolní
komise nebo alespoň jedné třetiny řádných členů klubu. Pozvánku na valnou hromadu
rozesílá výbor klubu spolu s programem jednání alespoň 30 dní předem.
Valná hromada
rozhoduje o změně stanov
volí členy výboru klubu a členy kontrolní komise a rozhoduje o jejich
odvolání
potvrzuje kooptaci členů výboru a kontrolní komise
rozhoduje o vyloučení člena klubu
schvaluje výroční zprávu o činnosti klubu
schvaluje programové záměry klubu

-

schvaluje účetní závěrku klubu a návrh rozpočtu klubu
schvaluje zprávu kontrolní komise
rozhoduje o dalších návrzích výboru týkajících se vytvoření organizační
složky, výkonného aparátu klubu a souvisejících vnitřních předpisů.

4. Každý řádný člen klubu má jeden hlas. Valná hromada je usnášení schopná, je-li
přítomno alespoň 34% řádných členů klubu. V případě, že v době zahájení VH není
přítomný dostatečný počet řádných členů, výbor klubu svolá náhradní valnou hromadu
se zahájením o jednu hodinu později. Náhradní valná hromada nemá stanovené
kvórum přítomnosti řádných členů. Náhradní valná hromada nemůže volit a odvolávat
členy Výboru klubu a Dozorčí rady. Není-li těmito stanovami v konkrétních případech
stanoveno jinak, je usnesení valné hromady přijímáno prostou většinou přítomných
řádných členů klubu. Hlasování o volbě členů výboru a dozorčí rady je tajné nebo
veřejné. O způsobu rozhoduje valná hromada. O ostatních věcech se rozhoduje
veřejným hlasováním. Valná hromada v úvodu jednání zvolí předsedajícího, který
průběh jednání řídí, návrhovou a mandátovou (volební) komisi a přijme program
jednání. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis a usnesení, které podepisuje
předsedající a předsedové všech komisí. Zápis včetně usnesení musí být vhodným
způsobem zveřejněn.
5. Výbor klubu je řídícím orgánem klubu v době mimo konání valné hromady. Výbor
zastupuje klub navenek. Volební období výboru je pětileté. Výbor každoročně skládá
účty valné hromadě.
6. O počtu členů výboru (min. 3) rozhoduje valná hromada. Výbor ze svého středu volí
prezidenta klubu, který jeho činnost řídí po celé volební období. Výbor rozhoduje o
funkční náplni činnosti svých členů. Výbor se schází zpravidla jednou měsíčně podle
ročního plánu nebo podle rozhodnutí presidenta klubu. Výbor rozhoduje hlasováním.
K přijetí rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina všech členů výboru. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Z jednání výboru musí být pořízen zápis,
který podepisuje prezident a min. jeden další člen výboru. Zápis musí být k dispozici
členům v klubovně.
7. V případě odstoupení člena výboru může výbor rozhodnout o kooptaci. Kooptovaný
člen je členem výboru do nejbližší valné hromady, která musí jeho kooptaci potvrdit
nebo doplnit výbor doplňovací volbou nebo rozhodnout o snížení počtu členů.
8. Výbor klubu:
řídí chod klubu mezi valnými hromadami
svolává valnou hromadu
přijímá nové členy klubu
podává valné hromadě návrh na vyloučení člena
sestavuje a předkládá valné hromadě zprávu o činnosti, účetní závěrku a
návrh rozpočtu
plní usnesení valné hromady
vydává vnitřní předpisy k plnění úkolů daných valnou hromadou
zakládá dle svého uvážení komise (např. sportovně technickou) a určuje jim
rozsah pravomocí. Komise se ze své činnosti zodpovídají výboru klubu.

9. Funkce člena výboru klubu je funkcí čestnou a neplacenou. Člen výboru nemůže být
zaměstnancem klubu. Člen výboru nemůže zastávat žádnou funkci v žádném jiném
klubu organizovaném v ČGF ani v něm být zaměstnán. Člen výboru klubu může být
volen do orgánů ČGF. Člen výboru klubu nemůže být členem kontrolní komise a
naopak.
10. Prezident klubu je statutárním orgánem klubu, jedná za klub navenek, podepisuje
za klub listiny a dokumenty, řídí a koordinuje činnost klubu a výboru klubu a zajišťuje
plnění úkolů přijatých valnou hromadou a výborem klubu.
11. Prezident klubu je oprávněn pro konkrétní případy pověřit k zastupování některého z
členů výboru.
12. Kontrolní komisi volí valná hromada spolu s výborem na stejné funkční období.
Kontrolní komise je tříčlenná. Odstoupí-li člen kontrolní komise, je kontrolní komisí
na jeho místo kooptován náhradník za stejných podmínek, jako u kooptace člena
výboru. Kontrolní komise dohlíží na činnost výboru a všech ostatních ustanovených
složek klubu (např. komise). Kontrolní komise je odpovědná pouze valné hromadě.
V souvislosti s výkonem své funkce má právo nahlížet do všech dokladů souvisejících
s činností klubu a vznášet dotazy k jednotlivým funkcionářům klubu. Kontrolní
komise má povinnost průběžně dohlížet na hospodaření klubu a provést revizi účetní
závěrky před jejím předložením valné hromadě.
13. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost kontrolní
komise, rozhoduje o četnosti zasedání komise, odpovídá za pořízení zápisu z jednání
kontrolní komise a tento podepisuje. Funkce člena kontrolní komise je funkcí čestnou
a neplacenou a platí obdobná omezení jako pro člena výboru klubu.

VIII.
Symbolika klubu
Klub má název, vlajku a znak. O symbolech klubu rozhoduje na návrh výboru valná hromada.
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IX.
Hospodaření klubu.
Klub je samostatnou hospodářskou jednotkou a má samostatný rozpočet.
Zdrojem příjmů klubu jsou vstupní členské příspěvky, roční hrací poplatky, dary,
dotace, vklady do jím organizovaných soutěží, příjmy z hospodářské činnosti klubu a
jiné příjmy. O výši členských příspěvků a ročních hracích poplatků a o podmínkách
jejich úhrady rozhoduje valná hromada. Klub může v souladu se svým posláním
vyvíjet činnost, která vede k získání jiných příjmů. Tato činnost však musí být
v souladu se stanovami a s obecně závaznými předpisy platnými pro občanská
sdružení.
Klub užívá svých příjmů k naplnění svých cílů a programu. Výbor klubu sestavuje a
předkládá valné hromadě ke schválení vnitřní předpisy o hospodaření.
Klub může k naplnění svých cílů a programu nabývat majetek. O hospodaření
s majetkem rozhoduje valná hromada a v rozsahu pověření výbor klubu.
Účetnictví vede klub podle obecně závazných předpisů.

X.
Přechodná ustanovení.
Zrušen.

XI.
Zánik klubu
1. Klub zaniká rozhodnutím valné hromady 2/3 většinou všech řádných členů klubu nebo
z vnějších příčin podle příslušných zákonných postupů.
2. V případě zániku klubu se provede jeho likvidace. O likvidátorovi rozhoduje valná
hromada. Při likvidaci se přiměřeně postupuje podle příslušných zákonných předpisů.
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy alikvotně podle délky jejich členství
v klubu. Na podíl mají nárok pouze ti řádní členové, kteří jsou členy v době likvidace.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy klubu mohou být měněny pouze písemnými dodatky schválenými valnou
hromadou a to prostou většinou všech řádných členů klubu.
2. Návrh na změnu stanov může podat každý člen klubu. Návrh se podává k výboru
klubu nejpozději do 30. září kalendářního roku. Výbor je povinen posoudit, jak by se
návrh dotkl stávajícího znění stanov, je povinen připravit pro valnou hromadu textový
návrh změny s rozborem a odůvodněným doporučením. Text návrhu rozešle řádným
členům klubu spolu s pozvánkou na valnou hromadu a s hlasovacím lístkem pro ty
členy, kteří se nezúčastní konání valné hromady, ale budou chtít využít své hlasovací
právo.
3. Změny stanov, které vycházejí ze změn obecně závazných předpisů, provádí výbor
klubu. Výbor je povinen nejbližší valnou hromadu o takovéto změně informovat.

V Borku dne 12. září 2014
Za GC Stará Boleslav z.s.

Ing. Vladimír Bouček
prezident klubu

