Stanovy spolku Gorolský pohár z.s.
Stanovy spolku
Gorolský pohár z.s.
Článek I. Základní ustanovení
(1) Gorolský pohár z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Má sídlo v Milíkově 200,
739 81, Milíkov u Jablunkova.
Článek II.Charakter spolku
(1) Gorolský pohár z.s. je dobrovolným, nevládním spolkem občanů, kteří se věnují
požárnímu sportu v disciplíně požární útok a mají zájem porovnávat své schopnosti
v rámci celosezónní regionální hasičské ligy a mimo jiné takto šířit myšlenku hasičství
a obecně prospěšné činnosti v oblasti požární ochrany a civilní obrany a také šířit tento
sport.
Článek III.Základní účely spolku
Činnost spolku je zaměřená zejména na:
(1) Sportovní činnost, kterou je porovnávání výkonů jednotlivých hasičských družstev na
hasičských soutěžích v rámci „Gorolského poháru v požárním útoku“ (dále jen „GP“).
Tato liga bude mít 12 kol, z toho 8 bude v okrese Frýdek - Místek, 3 budou v okrese
Karviná a 1 bude v okrese Čadca. Pokud bude zájemců o pořádání kola v jednom
okrese méně, než má okres přiřazených kol, tak se kola doplní soutěžemi s ostatních
okresů.
(2) Propagace hasičství a dobrovolné činnosti v oblasti požární ochrany a civilní obrany
na veřejnosti.
(3) Pořádání sportovně společenských akcí v souvislosti s vyhlášením každoročních
celkových výsledků GP.
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Článek IV.Členství ve spolku
Členství ve spolku může být řádné a čestné.
Čestné členství vzniká schválením valnou hromadou. Čestné členství je bezplatné.
Čestný člen má právo účastnit se jednání spolku zejména valné hromady s hlasem
poradním. Čestné členství bude udělováno osobám, které se zasloužily o rozvoj
požárního sportu, zejména požárního útoku v okresech, ve kterých se pořádají kola GP
a také osobám, které významnou měrou přispěly anebo přispívají k fungování spolku
a jeho propagaci.
Čestný člen nemůže být zároveň řádným členem a ani nemůže být členem orgánů
spolku.
Řádné členství (dále jen „členství“) je podmíněno zaplacením členského příspěvku ve
výši schválené valnou hromadou pro danou kategorii družstva. Rozdílná výše
členského příspěvku pro mužskou a ženskou kategorii nevytváří rozdíl ve statutu
řádného člena (dále jen „člena“).
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(5) Členem spolku se smí stát člen sportovního družstva sboru dobrovolných hasičů nebo
dobrovolného hasičského zboru ze Slovenska, který na jednání spolku zastupuje celé
družstvo.
(6) Každý člen zastupuje družstvo, které má zájem aktivně se účastnit hasičských soutěží
zařazených do GP, dodržovat schválená pravidla GP a uhradí členský příspěvek do
schváleného data.
(7) Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky a uhrazení členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat jméno,
příjmení člena, rodné číslo, název sboru dobrovolných hasičů, název družstva včetně
kategorie, kontaktní e-mail, kontaktní telefon, datum podání přihlášky a podpis člena
sboru dobrovolných hasičů.
(8) Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
(9) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného
výboru.
(10) Člen spolku má právo:
 podílet se na řízení spolku. Zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné
hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů spolků a být informován o všech
záležitostech spolku na valné hromadě. Každý člen spolku má povinnost
aktivně se podílet na činnosti spolku.
 Posuzovat a schvalovat zprávu o činnosti spolku.
 Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
(11) Člen spolku je povinen
 Dodržovat stanovy.
 Podporovat aktivně činnost spolku.
 Podílet se na propagaci hasičství a dobrovolné činnosti.
 Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedené v přihlášce.
Článek V. - Zánik členství
(1) Členství zaniká kterýmkoli z těchto důvodů:
a. nezaplacením členského příspěvku ke stanovenému datu, schváleném pro
přihlášení do daného ročníku GP, nebo
b. písemným vyrozuměním o dobrovolném opuštění spolku a to k rukám
předsedy nebo výboru spolku, v tomto případě členský příspěvek propadá
spolku, nebo
c. vyloučením člena pro hrubé porušení stanov, o vyloučení rozhoduje valná
hromada spolku na svém nejbližším jednání.
(2) V případě úmrtí člena, muže družstvo požádat o změnu člena novou přihláškou, bez
nutnosti platit již uhrazený členský příspěvek pro daný rok.
Článek VI. - Orgány spolku
Valná hromada
(1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů spolku, která se schází nejméně
jednou ročně, zejména aby:
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a. schválila případné změny stanov,
b. zvolila výbor spolku v čele s předsedou spolku, místopředsedou a hospodářem,
případně tento výbor odvolala,
c. zvolila kontrolní komisi pro další rok,
d. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,
e. určila koncepci činnosti spolku na další období,
f. schválila výši členských příspěvků,
g. schválila pravidla GP pro následující období,
případně pak, aby:

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

h. zvolila čestné členy spolku,
i. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov,
j. rozhodla o zrušení spolku a likvidaci nebo o jeho přeměně.
Valná hromada je svolávána předsedou spolku nebo výborem spolku nejméně 30 dní
před datem konání.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina
členů.Pokud není přítomna nadpoloviční většina členů, není schůze usnášeníschopná.
Projedná se program, vytvoří se zápis, který bude poté schvalován písemně i původně
nepřítomnými členy.
Člen, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit jednání valné hromady, smí za
sebe poslat pověřeného zástupce, o tomto však musí informovat mailem a/nebo
telefonicky předsedu nebo výbor spolku. Pověřený zástupce pak má hlasovací právo
jako řádný člen spolku.
Valné hromady se účastní všichni členové spolku. Valné hromady se mohou zúčastnit
i jiné osoby (hosté a čestní členové), které se mohou vyjádřit k projednávaným bodům,
nemají však hlasovací právo.
Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku
s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje nadpoloviční většina všech členů.
Výkonný výbor

(1) Výkonným orgánem spolku je výbor spolku. Výbor spolku tvoří předseda,
místopředseda a hospodář. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů GP v období
mezi jednotlivými valnými hromadami a dohlíží na činnost rady GP. Členy výboru
volí valná hromada.
(2) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkční období je pětileté. Výbor spolku se schází dle
potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomen předseda a
zároveň minimálně nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro
něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
(3) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda spolku
nebo jeho zástupce povinen do 30 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění
výboru.
Předseda spolku
(1) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem.

3

Stanovy spolku Gorolský pohár z.s.
(2) Předseda spolku je volený valnou hromadou, zastupuje spolek ve všech jednáních.
Jeho funkční období je pětileté.

Kontrolní komise
(1) Na hospodaření a činnost spolku dohlíží kontrolní komise, která se schází minimálně
jednou ročně a kontroluje, zda jsou prostředky vynakládány v souladu s platnými
právními předpisy a stanovami spolku a zda jsou plněny usnesení valných hromad
a dodržovány cíle spolku.
(2) Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena valnou hromadou spolku a její funkční období
je roční.
(3) Komise si mezi sebou zvolí předsedu, který je zodpovědný za svolávání jednání
kontrolní komise.
Článek VIII
Hospodaření spolku
(1) Prostředky spolku tvoří zejména členské příspěvky ve výši schválené valnou
hromadou a případnédary od fyzických nebo právnických osob, dotace, granty od
jiných organizací a případné vedlejší činnosti. Prostředky jsou vynakládány výhradně
na úkony přímo spojené s činností spolku a jsou řádně podložené účetními doklady.
(2) S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku na každé valné hromadě.
(3) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi členy
spolku v době zániku spolku.
Článek IX
Závěrečná ustanovení
(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy
(2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 8.3.2016. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.
Článek X
Složení výboru spolku
Složení výboru spolku:
Předseda:
Místopředseda:
Hospodář:

Radek Čmiel
Daniel Heczko
Borek Svider
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