STANOVY SPOLKU DGC Wild Eagles z.s.

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku : DGC Wild Eagles z.s.
2. Sídlo spolku : Jana Švermy 715, Králíky 56169

Čl. II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností DGC Wild Eagles z.s. je :
a) Provozovat discgolf a odbornou činnost v rámci zapojení do turnajů České
asociace discgolfu, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a
tréninkové podmínky.
b) Vytvářet široké možnosti pro rozvoj discgolfu pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže.
c) Provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která užívá.
d) Vést své členy a ostatní zájemce o discgolf k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel.
e) Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
f) Zajistit v oblasti discgolfu vzdělávání svých členů, jejich školení, trenérské kurzy
g) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji discgolfu, veřejného života,
zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné
činnosti a osvětovou činností
2. DGC Wild Eagles z.s. může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat
vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. III.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba,
bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a
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státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu
a nepřechází na jeho právního nástupce.
Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o
členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde
k většinovému názoru, že přijetí žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo
řádné plnění poslání spolku.
Člen spolku má právo :
a) Účastnit se jednání členské schůze,
b) Volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
c) Předkládat návrhy, podměty a připomínky orgánům spolku,
d) Podílet se na praktické činnosti spolku
e) Užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
Člen spolku má povinnosti :
a) Dodržovat stanovy. Plnit usnesení orgánů spolku,
b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) Účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
Členství ve spolku zaniká :
a) Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku
b) Úmrtím člena spolku
c) Zánikem spolku
d) Vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy a dobré jméno spolku
Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o
spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani
povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od
potvrzení ukončení členství.

Čl. IV.
Organizační uspořádání
Strukturu spolku tvoří :
A) Členská schůze
B) Výbor
C) Dozorčí rada

A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně
jednou ročně, aby :
a) Schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
b) Zvolila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala
c) Schválila rozpočet spolku předkládaný výborem
d) Schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní uzávěrku za
předešlý rok
e) Určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období
f) Schválila přihlášky nových členů předkládaných výborem
g) Rozhodla o vyloučení člena
h) Zvolila čestné členy spolku
i) Rozhodla o zániku spolku
2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1
měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna
třetina členů spolku, nebo pokud ho o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o
vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou
všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech
členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina
všech členů spolku.

B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Výbor spolku má tři členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a
zejména na řádné naplňování poslání spolku.
4. Výbor je svoláván podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je
usnášeníschopný pouze za účasti všech členů. Hlasy všech členů výboru mají
stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

C. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytovanými spolku a na to,
zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

2. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi.
Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout
opatření k jejich nápravě.
3. Dozorčí rada má tři členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Čl. V.
Jednání jménem spolku
Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý
člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Čl. VI.
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických
osob z tuzemska i zahraničí, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků, nadačních
grantů, z příjmu ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit
k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných
podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří
řádná mzda či odměna na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření
majetku určí rozsah i omezení pravomoci subjektu při jeho správě.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve
vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci,
která má podobné poslání a cíle jako spolek.
3. Spolek DGC Wild Eagles z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den
nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího
přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do
sbírky listin spolkového rejstříku.

Zakladatelé se shodli na obsahu stanov dne 15.9.2014, dále na tom, že jménem spolku
bude jednat výbor jehož kompetence jsou obsahem stanov a stvrzují to svým podpisem :

Karel Hlava, Jana Švermy 715, Králíky 56169, nar. 2.11.1963

………………………………………

Josef Hlava, Jana Švermy 715, Králíky 56169, ner. 18.2.1991

………………………………………

Daniel Večeř, Červená Voda 188, 56161, nar. 4.12.1971

………………………………………

