Stanovy
Občanského sdružení „KLUB PŘÁTEL GOLFU OSÍK“
I.
Úvodní ustanovení
Občanské sdružení „KLUB PŘÁTEL GOLFU OSÍK“ je ustaveno v souladu se zákonem č. 83/90 Sb., o
sdružování občanů a sdružuje na základě dobrovolnosti jednotlivce se zájmem o rekreační sport,
zejména základy golfu.

II.
Název a sídlo
Název:
Sídlo:

Občanské sdružení „KLUB PŘÁTEL GOLFU OSÍK“
Osík č.p. 240, PSČ 569 67 Osík

III.
Cíl činnosti
Vybudování a provozování malého amatérského golfového hřiště na pozemcích v katastru obce Osík,
na pozemcích pronajatých nebo odkoupených od fyzických nebo právnických osob. Vlastní rekreační
sportovní činnost není nijak omezena a umožňuje svým členům zapojení do všech zájmových akcí a
soutěží pořádaných občanským sdružením, včetně možnosti zapojení občanů neorganizovaných.

IV.
Orgány sdružení
1. Jednatelé …
počet 2 a jsou voleni přímo valnou hromadou a tito jsou oprávněni zastupovat sdružení
navenek samostatně a při jednáních s třetími stranami připojovat svůj podpis k názvu
organizace.
2. Výbor občanského sdružení …
- řídí činnost v době mezi konáním valné hromady a řídí se jejím usnesením,
- je nejméně pětičlenný a jeho členy jsou jednatelé a další členové občanského sdružení,
které volí valná hromada ze svých členů na dobu tří let,
- schází se nejméně 1x za 2 měsíce a dále dle potřeby, případně na žádost některého člena
výboru, nebo jednatele,
- na první schůzi po valné hromadě si volí hospodáře, pokladníka, kontrolora.
3. Valná hromada …
- je nejvyšším orgánem občanského sdružení,
- svolává výbor občanského sdružení 1x ročně a to písemně nejméně 14 dnů před jejím
konáním,
- je usnášeníschopná, jeli přítomna nadpoloviční většina všech členů občanského sdružení,

Valná hromada zejména:
- volí na tříleté období 2 jednatele a 3 členy výboru,
- projednává a schvaluje plán činnosti do dalšího konání,
- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet,
- schvaluje výši ročních příspěvků,
- schvaluje další vnitřní organizaci,
- rozhoduje o všech dalších otázkách, které nepatří do pravomoci výboru občanského
sdružení,
- rozhoduje o změně stanov občanského sdružení,
- rozhoduje o zrušení občanského sdružení v souladu s platnými právními předpisy.

V.
Práva a povinnosti členů
Vznik členství:
a) Členem občanského sdružení se může stát jak fyzická osoba starší 15 let, tak i osoba 10 – 15 let po
odsouhlasení zákonným zástupcem a to vždy na základě podané a řádně vyplněné přihlášky doručené
výboru, včetně zaplacení ročního příspěvku, který přijetí člena odsouhlasí na svém nejbližším jednání.

Zánik členství:
a) Úmrtím.
b) Vystoupením na základě písemného oznámení výboru občanského sdružení.
c) Vyloučením na základě rozhodnutí výboru občanského sdružení, pokud se člen hrubě provinil proti
zájmům sdružení.
d) Vyloučení nesplněním povinnosti úhrady členského příspěvku po písemné výzvě.
e) zánikem občanského sdružení.
Člen občanského sdružení má právo:
Být volen do výboru občanského sdružení, účastnit se všech jednání, podílet se na činnosti,
předkládat návrhy, podněty a připomínky ke zkvalitnění činnosti občanského sdružení nebo jeho
orgánů, navrhovat členy do orgánů sdružení a zejména využívat prostory a budovaná zařízení, včetně
ostatního vybavení k zájmové rekreační činnosti.
Člen občanského sdružení má povinnost:
Chránit majetek občanského sdružení před poškozením, zničením nebo zcizením, dbát platných
rozhodnutí občanského sdružení, řádně a včas platit členské příspěvky.
Člen občanského sdružení souhlasí, aby výbor shromažďoval a zpracovával evidenční údaje člena,
kterými jsou: jméno, příjmení, titul, data narození, adresa bydliště, případně kontaktní telefonní číslo
a to v souladu s platnými předpisy.

VI.
Zásady hospodaření
Základem hospodaření se stávají roční členské příspěvky, dary, dotace, sponzorské dary.

VII.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy budou schváleny na ustavující schůzi občanského sdružení s možností změn a doplňků
vždy v souladu s naším platným právním řádem.

