Stanovy CYKLUS
Cyklistický klub seniorů CYKLUS přijal na mimořádné ustavující Cyklohromadě tyto stanovy:
I. Základní ustanovení

•
•
•
•
•

Název klubu je CYKLUS, dále jen klub

•

Ke splnění základního cíle si klub stanoví tyto cíle:
1.
organizovat a podporovat sportovní a kulturní aktivity a zajišťovat pro to potřebné
podmínky
2.
podporovat formou propagace na Internetu rozvoj cyklotras a cyklostezek
v kladenském regionu

•

Klub sdružuje na základě dobrovolnosti příznivce sportu, zvláště cyklistiky, a cestování
Sídlo klubu: Ing. Tomáš Limberg, Jana Froňka 666, 273 06 Libušín
Základním posláním klubu je rozvoj rekreační cyklistiky v kladenském regionu
Klub je otevřené nezávislé neziskové sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
O sdružování občanů

klub plní zejména tytu úkoly:
1.
prosazuje a hájí zájmy svých členů
2.
poskytuje služby a zajišťuje podporu v oblasti sportovní a kulturní činnosti
3.
organizuje a zajišťuje setkávání se zahraničními příznivci
4.
hospodaří s vlastním majetkem

II. Orgány klubu

•
•
•
•
•

•

Orgány klubu (dále jen orgány) jsou Cyklohromada, rada seniorů, prezident, kancléř
a auditor.
Jménem klubu jedná prezident nebo kancléř.
Nejvyšším orgánem klubu je Cyklohromada členů klubu. Cyklohromada se koná nejméně
jednou za rok. Pokud o její svolání požádá alespoň 1/3 členů klubu, rada seniorů,
prezident, kancléř nebo auditor, koná se Cyklohromada nejpozději do 1 měsíce od
doručení takového podnětu.
K platnosti usnesení Cyklohromady je zapotřebí přítomnosti nadpoloviční většiny členů
klubu. Ke změně stanov, rozpuštění klubu, volbě prezidenta, stanovení počtu členů rady
seniorů, jejich volbě a volbě auditora je zapotřebí souhlasu 3/5 členů přítomných
na Cyklohromadě.
Cyklohromada zejména:
1. rozhoduje o založení, rozpuštění a sloučení klubu,
2. rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice klubu,
3. rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu,
4. volí radu seniorů, prezidenta, kancléře a auditora a stanoví počet členů rady
seniorů,
5. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření s majetkem klubu, rozpočet klubu
a výši členských příspěvků,
6. stanoví hlavní směry činnosti klubu,
7. schvaluje organizační řád a další interní předpisy upravující vnitřní vztahy klubu,
8. vydává pravidla pro nakládání s majetkem klubu a zásady pro jeho vlastní
hospodářskou činnost,
9. je oprávněna vyhradit si rozhodování i v dalších otázkách,
10. rozhoduje o vyloučení člena,
11. rozhoduje o udělení čestného členství.
Výkonným orgánem klubu je rada seniorů. Počet členů rady seniorů stanoví
Cyklohromada podle velikosti členské základny. Počet členů rady seniorů musí být lichý.
Prezident a kancléř jsou vždy jejími členy. Radu seniorů svolává kancléř nejméně jednou

•

•

za dva měsíce. Zasedáním rady seniorů předsedá prezident. Rada seniorů je schopna
rozhodování, jsou-li přítomni všichni její členové. K platnosti jejího rozhodnutí je
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhodne
hlas prezidenta.
Rada seniorů:
1. vykonává rozhodnutí Cyklohromady,
2. rozhoduje ve věcech, které nepřísluší rozhodovat Cyklohromadě,
3. organizuje a řídí klubovou činnost,
4. hospodaří podle schváleného rozpočtu a vede účetnictví,
5. připravuje podklady pro Cyklohromadu (rozpočet, zprávu o hospodaření hlavní,
směry činnosti…),
6. vede evidenci majetku a dbá o jeho správu a údržbu,
7. vede evidenci členů klubu,
8. navrhuje udělení čestného členství,
Auditor provádí revizi hospodaření rady seniorů. Má právo nahlížet do veškerých dokladů
o hospodaření. Výsledky své činnosti předkládá Cyklohromadě.

III. Členství

•
•

•
•

Členem se může stát jen fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a jeho
stanovami. O přijetí nového člena rozhoduje rada seniorů.
Členská práva:
1. účastnit se Cyklohromady,
2. navrhovat kandidáty orgánů klubu,
3. volit a být volen do orgánů klubu,
4. prokazovat se členským průkazem a ve stanoveném rozsahu používat symboliku
klubu,
5. předkládat návrhy a doporučení týkající se klubové činnosti,
6. účastnit se všech klubových akcí,
7. při cestách organizovaných klubem má právo na příspěvek na úhradu cestovních
nákladů do předem stanoveného limitu.
Členské povinnosti:
1. řídit se stanovami a respektovat rozhodnutí orgánů klubu,
2. platit včas a ve stanovené výši členské příspěvky.
Čestný člen má právo na bezplatné doživotní členství v klubu. Nemůže být volen do
orgánů klubu a na Cyklohromadě má pouze poradní hlas.

IV. Majetek klubu

•

•
•
•
•

Zdrojem majetku klubu jsou:
1. členské příspěvky,
2. příjmy z tělovýchovné, kulturní a gastronomické činnosti,
3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
4. příspěvky a dotace od sportovních svazů, státu,
5. dary.
Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku.
Klub vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
S majetkem klubu nakládá a hospodaří rada seniorů podle pravidel schválených
Cyklohromadou.
Vlastní hospodářská činnost klubu se řídí zásadami, schválenými Cyklohromadou.

V Kladně dne 15.9.2001
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