
 
STANOVY  SDRUŽENÍ  KLUBKO 

 

I. 
Preambule 

 
1. Sdružení  Klubko  je dobrovolným občanským sdružením právnických a fyzických osob zřízeným v souladu se       

zákonem č. 83/1990 Sb. 
2. Organizace se nazývá “Sdružení Klubko”. 
3. Sídlem Sdružení Klubko je  ul. Nár.mučedníků 2548,  Frýdek-Místek, PSČ 738 01. 
4. Působnost Sdružení  Klubko je zejména město Frýdek-Místek a jeho okolí. 
5. Sdružení Klubko je samostatné, dobrovolné a nepolitické, volně přístupné všem občanům.  
  

II. 
Poslání a činnost sdružení 

 
1.  Sdružení Klubko působí v oblasti zájmových a sociálních aktivit, a to především volnočasových, informačních                       

a vzdělávacích. 
2. Posláním Sdružení Klubko je nabídnout občanům, zejména dětem a mládeži, pozitivní trávení volného času,       

a přímá práce s dětmi a mládeží, a tímto preventivně  působit proti současným patologickým jevům ve 
společnosti. Pomáhat lidem při realizaci přínosných a pozitivních aktivit pro společnost. 

3.  Sdružení Klubko provádí svou činnost zejména těmito formami: 
3.1. přípravou a realizací volnočasových a informačních aktivit pro občany. 
3.2. realizací vlastní zájmové činnosti, zejména pro děti a mládež. 
3.3. přípravou a realizací vzdělávacích aktivit, především z oblasti pedagogiky a soc. prevence.  
3.4. zajištěním a poskytováním materiální, organizační a jiné pomoci pro realizaci aktivit pro občany, zejména       

pro děti a mládež. 
 

III. 
Organizační struktura 

 
A. Sněm 

 
1. Nejvyšším orgánem Sdružení Klubko (dále jen sdružení) je Sněm. Účastníky Sněmu jsou všichni členové 

sdružení starší 15-ti let. 
2. Sněm se koná minimálně jedenkrát  ročně. 
3.   Sněm rozhoduje o zásadních otázkách sdružení, a to zejména: 
3.1. schvaluje plán činnosti sdružení na příslušný rok, 
3.2. volí a odvolává Předsedu, Místopředsedu, Jednatele a Revizora, 
3.3. rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo o  jeho sloučení s jiným sdružením, 
3.4. schvaluje změny a doplňky stanov sdružení, 
3.5. rozhoduje o výši členských příspěvků, 
3.6. rozhoduje o všech ostatních věcech, které si  k rozhodnutí vyhradí. 
4. Sněm svolává Předseda na požadavek Rady sdružení. Rada je povinna požádat Předsedu o svolání 

mimořádného Sněmu, požádá-li o to písemně alespoň třetina členů. Rada je povinna oznámit členům sdružení, 
nejméně 15 dní předem, svolání Sněmu. 

5. Sněm  je schopen usnášení  za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a jeho rozhodnutí je přijato, hlasuje-li 
pro něj prostá většina přítomných členů. Nesejde-li se nadpoloviční většina, je Sněm usnášeníschopný                   
po 30 minutách od zahájení. 

 

B. Rada sdružení 
 

1. Rada sdružení je nejvyšším výkonným a statutárním orgánem sdružení. 
2. Rada sdružení je tvořena třemi členy - Předsedou, Místopředsedou a Jednatelem. 
3. Jednotliví členové Rady sdružení resp. Předseda, Místopředseda a Jednatel mohou samostatně zastupovat 

sdružení navenek a jednat jeho jménem v zájmu sdružení. 
4. Rada sdružení je volena na funkční období dvou let. 
5. Jednání Rady svolává min. jednou ročně a řídí její Předseda. 
 Hlavními úkoly Rady jsou :  
5.1.  řídí sdružení v období mezi Sněmy, 
5.2.  zpracovává rozpočet sdružení a roční uzávěrky hospodaření, 
5.3. zastupuje sdružení a jedná jeho jménem, 
5.4. informuje své členy o činnosti sdružení. 

 
 
 



 
C. Oddíly a kluby 

 
1. Pro naplnění svých cílů může sdružení zřizovat organizační jednotky – zájmové oddíly a kluby. 
2. Zájmové oddíly a kluby Sdružení Klubka jsou zřizovány rozhodnutím rady a mají předmět činnosti shodný 

s některým, nebo všemi částmi činnosti sdružení. 
3. Klub či oddíl je vedený vedoucím, popř. jeho zástupcem, kteří jsou jmenování radou.  
 

D. Revizor 
 

1.  V otázce hospodaření s prostředky sdružení vykonává Sněm svou kontrolní činnost prostřednictvím Revizora, 
který je jí též odpovědný. 

2.  Revizora volí Sněm na funkční období dvou let. 
3.  Úkolem revizora je : 
3.1.  vyjadřuje se k celkovému hospodaření sdružení, 
3.2.  provádí revizi stavu účtu, účetních knih a účetních uzávěrek sdružení. 
 

IV. 
Členství ve sdružení 

 
1.  Členství ve sdružení vzniká zápisem člena do Členské knihy a je stvrzeno podpisem člena. Za člena sdružení 

mladšího 15-ti let potvrzují  zápis jeho zákonní zástupci. 
2.  Formy členství: a) řádné  
    b) volné  
    c) čestné 
a.1) řádné - řádným členem sdružení se může stát každý, pokud se ztotožní s činností Sdružení Klubko,                    

je zaevidován a podepsán v Členské knize a uhradí členský příspěvek. 
 Řádný člen má právo - podílet se na činnosti, od 15-ti let věku volit a od 18 let věku být volen do organizační 

struktury, být informován o činnosti sdružení a využívat výhod řádného členství stanovených Sněmem. 
b.1) volné - členem sdružení se může stát každý, pokud se ztotožní s činností Sdružení Klubko, je zaevidován          

a podepsán v Členské knize. 
 Volný člen má právo -  podílet se na činnosti, od 15-ti let věku volit do organizační struktury, být informován   

o činnosti sdružení.  
c.1) čestné - Rada sdružení je oprávněna rozhodnout  o přiznání čestného členství ve Sdružení Klubko, zejména   

jde-li o významné osobnosti, dárce, sponzory atd. Ve svém rozhodnutí stanoví individuální podmínky čestného 
členství. 

4. volné členství je možné změnit na řádné a naopak na základě písemné žádosti předložené Radě sdružení. 
5.  Členství ve sdružení zaniká minimálně z jednoho uvedeného důvodu: 
 a) doručením žádosti o ukončení členství Radě sdružení, 
 b)  na základě usnesení Rady sdružení pro vážné porušení stanov členem, 
 c) úmrtím člena, nebo zrušením právnické osoby. 
5.1. Řádné členství může být zrušeno rovněž vyloučením ze sdružení pro neplacení členského příspěvku po dobu 

delší než jeden rok. 
6.  Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí orgánů sdružení. 
7.  Členy sdružení mohou být i právnické osoby. Ustanovení o podmínkách přijetí uvedená výše se použijí 

přiměřeně. V pochybnostech platí rozhodnutí Rady sdružení. 
 

V. 
Zásady hospodaření 

 

1. Příjmy sdružení tvoří: členské příspěvky, příspěvky na činnost, příjmy z pořádaných akcí, dary, granty, dotace 
a prostředky z vlastní hospodářské činnosti. 

2. Sdružení hospodaří se svými prostředky v souladu s předpisy upravujícími hospodaření právnických osob 
formy občanských sdružení neziskového charakteru a právními předpisy upravujícími vedení účetnictví. 

3. V případě zániku sdružení je případný likvidační zůstatek majetku sdružení darován jiné organizaci obdobného 
charakteru činnosti, která bude schválena Sněmem.  

 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud nebylo v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení zákona 

č.83/1990Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 
2.  Stanovy jsou platné dnem schválení a účinnosti nabývají dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky. 
 
 

Stanovy byly schváleny sněmem ze dne 24.1.2003   


