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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Fotbalový klub AFK PROBLUZ je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, organizační a
hospodářskou činnost

2 .Sídlem fotbalového klubu je Obecní úřad, Dolní Přím 1,503 16 Dolní Přím.

II.
POSLÁNÍ A CÍLE

3. Základním poláním fotbalového klubu AFK PROBLUZje :

~ Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni mate-

riální a tréninkové podmínky

~ Vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností.

~ Budovat,provozovat a udržovat tělovýchovná ajiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

~ Hájit zájmy klubu a zatim-úGelemspolupracovat s osta írni organizacemi i jednotlivci.

~ Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřej ého života,kultury,zdraví a sportu.

III.
ORGÁNY KLUBU

4.Nejvyšším orgánem je valná hromada složená ze všech členu fotbalového klubu.Členem klubu s hlasovacím
právem se rozumí každý jednotlivec, který má řádně uhrazené klubové členské příspěvky. Schůze valné hro-
mady se konají nejméně jednou za rok, zpravidla jako výroční. Pokud o její konání požádá Y2členů, popř.
výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

5. Valná hromada zejména
>- rozhoduje o vzniku a zániku, v případě zániku o majetkovém vypořádání.

>- rozhoduje o názvu, symbolice a názvu klubu.

~ rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu.

>- volí výkonný výbor a revizní komisi.

>- rozhoduje o vyloučení člena z oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se stanovami nebo zákony ČR.

~ schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku klubu.schvaluje rozpočet a příspěvky členům.

6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční pritomnosti všech
členů oddílu
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8. Počet členů výboru musí být vždy lichý a vždy musí mít svého předsedu a hospodáře. Předseda svolává
výkonný výbor dle potřeby. Výkonný výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

IV.
MAJETEK SPORTOVNÍHO KLUBU A HOSPODÁŘENÍ / 1

9. Členem fotbalového kubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu.O přijetí za lena
rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů a to podle obecných zásad členství.Obecné zásady
členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena fotbalového klubu AFK PROBLUZ.

l O.Výši členských příspěvků stanovuje výkonný výbor.

V.
MAJETEK SPORTOVNÍHO KLUBU A HOSPODÁŘENÍ /2

11. Zdrojem majetku fotbalového klubu jsou zejména
~ příspěvky členů sportovního klubu
Jr příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
~ příjmy z vlastní hospodářské činnosti
~ majetek převedený do vlastnictví fotbalového klubu členem fotbalového klubu

12. Jménem fotbalového klubu vystupuje předseda klubu nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.K platnosti
úkonu předsedy klubu jménem fotbalového klubu jménem AFK PROBLUZ je zapotřebí dododatečné schvá
lení nadpoloviční většiny výkonného výboru.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace

Probluz dne 8.1.2012


