
STANOVY

FBC Dobré, z.s.

CI. I Úvodní ustanovení

1.1 FBC Dobré, z.s. (dále jen "spolek") byl založen podle zákona C. 83/1990 Sb., o
sdružování obcan~. Spolek je zapsán v rejstríku spolk~ vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou znackou L6937.
1.2 Datum vzniku: 16. 2. 2009.

1.3 Identifikacní císlo: 265 68 861.

1.4 Oficiálníweb: www.fbcdobre.cz

1.5 Klubové barvy: zelená a cerná

CI. II Název a sídlo spolku

2.1 Název spolku je: FBCDobré, z.s.

2.2 Sídlo spolku je: Dobré 68, 51793 Dobré

CI. III Úcel spolku

3.1 Úcelem spolku a predmetem hlavní cinnosti je verejne prospešná cinnost v níže
uvedených oblastech:

a) provozování sportu a obdobné cinnosti v rámci zapojení do sportovních,
telovýchovných a turistických aktivit, tuto cinnost organizovat a vytváret pro ni
materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvárení širokých možností užívání svých sportovišt pro zájemce z rad verejnosti,
zejména pak mládeže,
c) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zarízení, která spolek vlastní
nebo užívá,
d) vedení svých clen~ a ostatních zájemc~ o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájení zájm~ svých clen~, za tím úcelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajištování vzdelávání svých clen~ v oblasti sportu, jejich školení,
g) organizování kulturních a spolecenských akcí,
h) vytvárení ekonomické základny pro plnení svých cíl~ a to zejména vlastní cinností,
ch) dalšími formami své cinnosti napomáhat rozvoji verejného života, kultury, zdraví
apod. v míste své p~sobnosti, zejména formou další verejne prospešné cinnosti a
osvetovou cinností.

3.2 Vedle hlavní cinnosti m~že spolek vyvíjet též vedlejší hospodárskou cinnost
spocívající v podnikání nebo jiné výdelecné cinnosti, je-Ii její úcel v podpore hlavní
cinnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z cinnosti spolku lze
použít pouze pro spolkovou cinnost vcetne správy spolku. O predmetu vedlejší
hospodárské cinnosti rozhoduje Valná hromadc;il.

---



CI. IV Clenství ve spolku

4.1 Clenem spolku se muže stát na základe svého svobodného rozhodnutí každá fyzická
nebo právnická osoba, která se ztotožnuje s úcelem a hlavní cinností spolku a která se
hodlá podílet na naplnování spolecných zájmu s ostatními cleny spolku. Prvními cleny
spolku se automaticky stávají osoby prítomné na ustavující schuzi spolku.

4.2 Clenství ve spolku vzniká na základe schválení písemné prihlášky Valnou hromadou
spolku, která o jeho prijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Vyplnenou a
podepsanou clenskou prihlášku vc. veškerých relevantních príloh žadatel o clenství
odevzdá predsedovi spolku. Clenové spolku nerucí za jeho dluhy. Kdo se uchází o clenství
ve spolku, projevuje tím vuli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane clenem
spolku.

4.3 Clen spolku má právo:
a) úcastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) úcastnit se sportovní, kulturní a spolecenské cinnosti spolku,
c) úcastnit se akcí, školení a semináru, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
d) volit od 14-ti let veku a být volen od 18-ti let veku do všech volených orgánu spolku,
e) predkládat návrhy, podnety a pripomínky orgánum spolku a uplatnovat své vlastní
názory ,
f) úcastnit se jednání orgánu spolku, jedná-Ii se o cinnost ci chování daného clena,
g) využívat informací, se kterými spolek disponuje,
h) podílet se na praktické cinnosti spolku,
ch) ukoncit kdykoli své clenství.

4.4 Clen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánu spolku,
b) chovat se cestne vuci spolku, aktivne hájit jeho zájmy, dodržovat vnitrní dohody a
predpisy, zachovávat vnitrní rád spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku,
c) podílet se podle svých možností a schopností na naplnování úcelu a hlavní cinnosti
spolku,
d) aktivne a pravidelne se úcastnit jednání orgánu spolku a prispívat ke zlepšení jejich
práce,
e) rádne a vcas platit príslušné clenské príspevky, jakož i jiné poplatky související s jeho
clenstvím a cinností ve spolku, pokud o tom príslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
f) šetrit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpecení jeho cinnosti,
jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
g) rádne plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl poveren.

4.5 Clenství ve spolku zaniká:
a) vystoupením clena písemným oznámením,
b) úmrtím clena v prípade fyzické osoby,
c) zrušením clena v prípade právnické osoby,
d) vyloucením clena Valnou hromadou spolku,
e) zánikem spolku.

4.6 Vyloucit clena ze spolku muže Valná hromada spolku pouze pro neplnení pOdstatných
clenských povinností po predchozím písemném upozornení na tuto možnost a po marném
uplynutí primerené Ihuty k odstranení nedostatku.

4.7 Návrh na vyloucení muže podat kterýkoliv clen spolku. V návrhu musí být uvedeny
okolnosti, které osvedcují duvod vyloucení. Návrh na vyloucení musí být dorucen clenovi,
jehož vyloucení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k návrhu vyjádrit a žádat
o vysvetlení, proc je navrhováno jeho vyloucení.



4.8 Valná hromada rozhoduje o vyloucení s konecnou platností. Rozhodnutí o vyloucení
musí být clenovi doruceno. Vyloucený clen je oprávnen do 3 mesíc~ po dorucení
rozhodnutí o vyloucení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloucení.

4.9 Clenství zaniká, pokud nejsou po dva po sobe následující roky placeny clenské
príspevky a clen nejeví o cinnost spolku zájem.

4.10 Vyloucit clena m~že Valná hromada v prípade, že jedná proti zájm~m spolku,
potažmo že jedná proti dobrým mrav~m.

4.11 Spolek vede seznam clen~. Zápisy a výmazy týkající se clenství provádí Výkonný
výbor a ten také odpovídá za rádné vedení seznamu clen~. Príslušné údaje se zapisují ci
vymazávají bez zbytecného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelne
dozví. Seznam clen~ m~že být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení
seznamu clen~, vcetne údaj~, které jsou o clenech evidovány, stanoví svým vnitrním
predpisem Výkonný výbor.

4.12 Údaje o clenech spolku mohou být zprístupneny v nezbytném rozsahu strešní
sportovní organizaci, které je spolek clenem, a to v rámci plnení jeho povinností v~ci této
strešní organizaci. Dále mohou být zprístupneny orgán~m státní správy a územních
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací ci jiných príspevk~
ze státního ci jiného verejného rozpoctu. Každý zájemce o clenství ve spolku podáním
písemné prihlášky souhlasí s tím, aby údaje o nem vedené v seznamu clen~ byly tímto
zp~sobem zprístupneny.

4.13 Každý clen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamu clen~ obsahující údaje o své osobe, poprípade potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány.

4.14 Veškeré vyporádání v~ci clenovi, kterému zaniklo clenství, probehne do trí mesíc~
od potvrzeného ukoncení clenství.

CI. V Orgány spolku

5.1 Orgány spolku jsou:
. Valná hromada - nejvyšší orgán spolku,
. Výkonný výbor - výkonný, rozhodovací a statutární orgán spolku,
. Kontrolní komise - kontrolní orgán spolku.

CI. VI Valná hromada

6.1 Nejvyšším orgánem spolku je sch~ze všech jeho clen~ - Valná hromada. Právnická
osoba, která je clenem spolku, vysílá na Valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i
jen úcastníci valné hromady).

6.2 Valnou hromadu svolává k zasedání Výkonný výbor nejméne jedenkrát do roka.
Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou clen~m, a to bud na adresu bydlište ci
sídla, nebo na elektronickou adresu. Zasedání Valné hromady rídí predseda ci jiný
poverený clen Výkonného výboru.

6.3 Pozvánka musí vždy obsahovat alespon místo a cas konání zasedání a program
jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméne 10 dní pred konáním
zasedání Valné hromady.



6.4 Výkonný výbor je rovnež povinen svolat Valnou hromadu z podnetu nejméne 1/3
clenu spolku nebo z podnetu Kontrolní komise Nesvolá-Ii v tomto prípade Výkonný výbor
Valnou hromadu do 30 dnu od dorucení rádného podnetu, je ten, kdo podnet podal,
oprávnen svolat zasedání Valné hromady sám.

6.5 Zasedání Valné hromady muže být odvoláno ci odloženo zpusobem, jakým bylo
svoláno.

6.6 Valná hromada rozhoduje o všech duležitých vecech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje svuj jednací rád a další vnitrní predpisy spolku, pokud nejsou právním
rádem nebo rozhodnutím Valné hromady svereny jinému orgánu spolku,
b) volí a odvolává cleny orgánu spolku - pocet clenu povinnýchorgánu, jejich pusobnosti
a pravomoci, zpusob jejich volby a odvolávání a zpusob jednání,
c) rozhoduje o zpusobu hlasování a volby,
d) rozhoduje o prijetí nebo vyloucení clena spolku,
e) schvaluje výrocní zprávu o cinnosti a hospodarení spolku,
f) schvaluje rozpocet spolku,
g) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
h) schvaluje stanovy spolku a zmeny techto stanov, vcetne zmeny názvu a symboliky
spolku; rozhodnutí o zmene sídla však náleží do pusobnosti Výkonného výboru,
ch) stanovuje výši a splatnost clenského príspevku,
i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
j) rozhoduje o clenství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
k) rozhoduje o založení, zrušení nebo premene pObocného spolku,
I) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
m) urcuje hlavní smery cinnosti spolku,
n) rozhoduje o predmetu vedlejší hospodárské cinnosti.

6.7 Valná hromada také rozhoduje o všech vecech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku. Je-Ii clenem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji
v nejvyšším orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího
statutárního orgánu.

6.8 Clenové spolku se mohou pri své osobní neúcasti na Valné hromade nechat
zastupovat zmocnencem na základe udelené plné moci s podpisem zmocnitele. Jedna
osoba muže na základe plné moci zastupovat maximálne 3 cleny spolku.

6.9 Valná hromada je usnášeníschopná, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina clenu spolku.
V prípade, že pul hodiny po plánovaném zahájení není prítomna nadpolovicní vetšina
clenu spolku, je Valná hromada usnášeníschopná v poctu prítomných. Pro prijetí
rozhodnutí je treba souhlasu alespon nadpolovicní vetšiny prítomných. Volby a hlasování
se provádí zpravidla verejne, zvednutím ruky, pokud se vetšina clenu Valné hromady
nedohodne jinak nebo není upraveno jednacím rádem spolku.

6.10 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze
jednat a rozhodnout o ní v prípade, že s tím souhlasí alespon nadpolovicní vetšina
prítomných.

6.11 O rozhodnutích prijatých na zasedání Valné hromady porizuje Valnou hromadou
poverený clen spolku zápis. Zápis svým podpisem overují dva clenové prítomní na
zasedání Valné hromady. Každý clen spolku je oprávnen nahlížet do zápisu v sídle spolku.



CI. VII Výkonný výbor

7.1 Výkonným, rozhodovacím a statutárním orgánem spolku je Výkonný výbor, který
zabezpecuje plnení hlavní i vedlejší cinnosti spolku v období mezi zasedáními Valné
hromady. Do pusobnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech,
pokud nejsou svereny temito stanovami do výlucné pravomoci Valné hromady ci jiných
orgánu spolku.

7.2 Výkonný výbor má minimálne S clenu, vždy však lichý pocet, pricemž je složen
z predsedy, místopredsedy, hospodáre a rádných clenu Výkonného výboru. Výkonný
výbor je schopen se usnášet, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina jeho clenu. K platnosti
usnesení Výkonného výboru je zapotrebí souhlasu nadpolovicní vetšiny prítomných.
V prípade rovnosti pri hlasování o platnosti usnesení Výkonného výboru má rozhodující
slovo predseda.

7.3 Clenové Výkonného výboru jsou voleni Valnou hromadou z clenu spolku na tri roky a
opakované zvolení je možné. Funkce clena Výkonného výboru je neslucitelná s výkonem
jiné funkce ve spolku.

7.4 Je-Ii clenem Výkonného výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího statutárního orgánu.

7.5 Výkonný výbor zejména:

a) zabezpecuje plnení usnesení a rozhodnutí Valné hromady, prijímá príslušná rozhodnutí
a opatrení k jejich realizaci,
b) organizuje a rídí cinnost spolku,
c) schvaluje a vydává vnitrní predpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovne svereno
do pusobnosti Valné hromady,
d) pripravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,
e) svolává nejvyšší orgán minimálne jedenkrát rocne,
f) volí z rad clenu Výkonného výboru predsedu, místopredsedu a hospodáre,
g) spravuje majetek spolku, dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
h) podává Valné hromade ke schválení návrh Valnou hromadou schvalovanýcho
dokumentu,
ch) zajištuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
i) provádí další cinnosti jí urcené rozhodnutím Valné hromady.

7.6 Výkonný výbor se schází podle potreby. Jeho zasedání svolává a rídí predseda a o
schuzi se vyhotoví zápis.

7.7 Jménem spolku jedná navenek predseda, místopredseda ci predsedou poverený clen
Výkonného výboru, každý z nich samostatne. Podepisování se deje tak, že k názvu
spolku (razítku) pripojí svuj podpis predseda, místopredseda nebo predsedou poverený
clen Výkonného výboru.

CI.VIII Kontrolní komise

8.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který má minimálne 3 cleny, vždy
však lichý pocet, pricemž je složen z predsedy a rádných clenu Kontrolní komise.
Kontrolní komise je schopna se usnášet, je-Ii prítomna nadpolovicní vetšina jejich clenu.
K platnosti usnesení Kontrolní komise je zapotrebí souhlasu nadpolovicní vetšiny
prítomných. V prípade rovnosti pri hlasování o platnosti usnesení Kontrolní komise má
rozhodující slovo predseda.

8.2 Clenové Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze clenu
spolku na tri roky a opakované zvolení je možné. Funkce clena Kontrolní komise je
neslucitelná s výkonem jiné funkceve spolku.



8.3 Kontrolní komise volí z rad svých clent! predsedu, který svolává a rídí její zasedání a
zároven jedná jejím jménem ve vztahu k orgánt!m a clent!m spolku.

8.4 Je-Ii clenem Kontrolní komise právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v
orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje clen jejího statutárního orgánu.

8.5 Kontrolní komise nejméne jedenkrát rocne podává zprávu Valné hromade o
výsledcích své kontrolní cinnosti.

8.6 Kontrolní komise zejména:

a) projednává výrocní zprávy o cinnosti a hospodarení spolku,

b) dohlíží na to, že spolek vyvíjí cinnost v souladu se zákony a platnými pravidly,

c) nahlíží do úcetních knih a jiných dokladt! organizace týkající se cinnosti spolku a
kontroluje tam obsažené údaje,

d) svolává mimorádné jednání Valné hromady a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují
zájmy spolku,

e) má právo zúcastnovat se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

8.7 Zjistí-Ii kontrolní komise nedostatky, upozorní na ne bez zbytecného odkladu
Výkonný výbor a následne i Valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

CI. IX Zásady hospodarení

9.1 Spolek hospodarí s movitým i nemovitým majetkem. Majetek spolku je ve vlastnictví
spol}<u jako celku. O prevodech vlastnického práva k majetku krome majetku
nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje
Výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým
majetkem rozhoduje Valná hromada.

9.2 Predpokládaným zdrojem príjmu jsou:
a) clenské príspevky a mimorádné clenské príspevky,
b) dary a príspevky fyzických a právnických osob a obcí,
c) dotace a granty,
d) výnosy z majetku spolku,
e) príjmy z cinnosti pri naplnování cílt! spolku, príjmy z cinnosti na základe
živnostenského listu (bude-Ii porízen),
f) príjmy prípadne dosahované v souvislosti s hlavní cinností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zarízení a organizováním sportovní, telovýchovné, turistické,
kulturní, spolecenské a osvetové cinnosti,
g) príspevky na cinnost spolku a sdružené príspevky jiných subjektt!.

9.3 Majetku je možno užít pouze k pOdpore cinnosti spolku. O jeho užití rozhoduje dle
pt!sobnosti Valná hromada a Výkonný výbor, který rovnež zodpovídá za hospodarení
spolku.

9.4 Spolek hospodarí s financními prostredky na základe rozpoctu schváleného Valnou
hromadou spolku.

9.5 Zprávu o hospodarení za kalendární rok predkládá Výkonný výbor, schvaluje ji
pravidelná Valná hromada.



CI. X Zrušení, likvidace a zánik spolku

10.1 Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštením po schválení Valnou hromadou, která
je rovnež oprávnena rozhodnout o zrušení spolku sloucením (fúzí) s jiným spolkem nebo
rozdelením spolku.

10.2 Spolek se rovnež zrušuje rozhodnutím soudu z d~vod~ stanovených § 268
obcanského zákoníku.

10.3 Pri zrušení spolku s likvidací jmenuje likvidátora Výkonný výbor.

10.4 Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zprístupní v sídle spolku. O
zverejnení seznamu cleny spolek vyrozumí.

10.5 Likvidacní z~statek nabídne likvidátor spolku s obdobným úcelem, který vybere
Výkonný výbor.

10.6 Spolek zaniká výmazem z rejstríku spolk~.

CI.XI Spolecná ustanovení

11.1 Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. Je-Ii rozhodnutí kolektivního orgánu
prijato, zaznamená se na žádost clena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-
li návrh prijat za neúcasti nekterého z clen~ orgánu, je tento clen oprávnen dozvedet se
obsah rozhodnutí; toto právo je naplneno zprístupnením zápisu z jednání orgánu.

11.2 Je-Ii clenem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba,
kterou k takovému zastupování zmocnila; není-Ii takového zmocnení, zastupuje
právnickou osobu její statutární orgán resp. clen jejího statutárního orgánu.

11.3 Kdo prijme funkci clena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s
nezbytnou loajalitou i s potrebnými znalostmi a peclivostí. Má se za to, že jedná nedbale,
kdo není této péce rádného hospodáre schopen, ac to musel zjistit pri prijetí funkce nebo
pri jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe d~sledky.

CI.XII Záverecná ustanovení

12.1 Práva a povinnosti stanovami výslovne neupravené se rídí zákonem c. 89/2012 Sb.,
obcanský zákoník.

12.2 Spolek m~že na základe rozhodnutí Valné hromady vydat organizacní a jednací. rád
sdružení.

12.3 V prípade, že nekteré ustanovení techto stanov se stane neúcinné (napr. z d~vodu
zmeny zákonné úpravy nebo rozhodnutí soudu), z~stávají ostatní ustanovení úcinnými a
Výkonný výbor navrhne Valné hromade zmenu stanov.

12.4 Tyto stanovy lze menit nebo doplnovat pouze písemne na základe usnesení Valné
hromady.

12.5 Toto znení stanov bylo projednáno a schváleno na Valné hromade dne 27.6. 2015.
Stanovy jsou platné a úcinné od okamžiku schválení.

12.6 Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 8. 4. 2009.
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V Dobrém, dne 27.6. 2015

\'~;;'::/ FBC Dobré.!.J~
..i.;~ Dobré 68, 517!13 Dobré

'-"'/~' IC: 26568861

~:\~...&:: ~~.~~.~:=~~~~:~._.
Ing. Tomáš Vidlák, predseda

FBCDobré, z.s.


