STANOVY
Maratón klubu Kladno, z.s. (IČ 48705934)
I.
Základní ustanovení
1.

Maratón klub Kladno, z.s. (MK Kladno) je samosprávný a dobrovolný svazek členů provozující veřejně
prospěšnou sportovní činnost se zaměřením na vytrvalostní běh a pořádání veřejných sportovních závodů.

2.

Sídlem MK Kladno je: Ukrajinská 2594, Kladno 272 01.
II.
Poslání a cíle

1.

Hlavní činnost MK Kladno:
přispívat svojí činností k dosahování obecného blaha a hospodárně využívat svoje jmění k veřejně
prospěšnému účelu,
b) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit a vytvářet pro ni materiální
podmínky,
c) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických
a mravních pravidel,
d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např.
ČUS, ČAS, atletickými oddíly v regionu) i jednotlivci,
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v regionu, zejména formou pořádání
veřejně přístupných sportovních akcí,
a)

III.
Orgány MK Kladno
1.

Orgány MK Kladno jsou:
a)
b)
c)
d)

kongres,
představenstvo,
revizní komise
statutární orgán - prezident klubu

2.

Nejvyšším orgánem MK Kladno je kongres složený ze všech členů klubu. Kongres se koná nejméně jednou za
rok. Pokud o jeho svolání požádá 1/3 členů klubu, představenstvo, revizní komise nebo prezident klubu, koná se
nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu.

3.

Kongres zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu,
volí představenstvo a revizní komisi,
rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice klubu,
projednává a schvaluje rozpočet klubu, zprávu o hospodaření a majetku klubu,
stanovuje hlavní směry činnosti klubu pro příští období,
rozhoduje o zániku klubu a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

Kongres je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů klubu. K platnosti usnesení
kongresu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, pokud kongres nerozhodne jinak. V případě, že
půl hodiny po plánovaném zahájení kongresu není přítomna nadpoloviční většina členů, je kongres
usnášeníschopný v počtu přítomných.
Kongres svolává prezident MK Kladno nejméně 15 dnů před jeho konáním.
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5.

Výkonným orgánem kongresu je představenstvo. Představenstvo zabezpečuje plnění úkolů klubu v období mezi
jednotlivými kongresy. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci kongresu, přičemž
kongres si může vyhradit rozhodování v dalších otázkách. Představenstvo svolává prezident klubu.

6.

Představenstvo má tři členy:




7.

prezident - je statutárním orgánem klubu a řídí jeho činnost,
tajemník - zastupuje prezidenta, je pověřen organizačními záležitostmi a spolupracuje s veřejností a médii,
hospodář - odpovídá za hospodaření s finančními prostředky, za dodržení platných finančních a
hospodářských předpisů a za vedení daňové evidence, respektive za vedení účetnictví,

Představenstvo zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení kongresu klubu,
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost klubu se zaměřením na veřejně prospěšnou činnost,
c) připravuje podklady pro kongres, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k využití dotací a
příspěvků od státu, ČUS, ČAS, jiných organizací a fyzických osob,
d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku klubu,
e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány místní samosprávy, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů klubu,

8.

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu se stanovami a
právními předpisy. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni společně s představenstvem.
IV.
Společné zásady členství

1.

Členství v MK Kladno je buď řádné, nebo čekatelské. Řádným členem se může stát, na základě své svobodné
vůle, každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a která uběhla ve veřejném závodě alespoň jeden
maratón. Zájemce o členství v MK Kladno, který ještě neabsolvoval maratón, se může stát členem - čekatelem
v režimu čekatelského členství. Člen - čekatel má stejná práva a povinnosti jako řádný člen s vyjímkou práva být
volen do orgánů klubu a nároku na materiální vybavení hrazené klubem. O přijetí za řádného člena a člena čekatele rozhoduje představenstvo. Pokud člen - čekatel uběhne ve veřejném závodě maratón, stává se
automaticky řádným členem.

2.

Výši členských příspěvků schvaluje kongres klubu.
V.
Práva a povinnosti členů

1.

Základní práva řádného člena MK Kladno jsou:
a)
b)
c)
d)

2.

Základní povinnosti řádného člena MK Kladno jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského života v rámci klubu,
uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku na činnost klubu,
volit a být volen do orgánů klubu (u členů nad 18 let),
sjednávat osobní smlouvy se sponzory,

dodržovat stanovy klubu a základní etické a mravní normy sportovce a dbát o dobré jméno klubu,
plnit usnesení a rozhodnutí orgánů klubu,
šetřit a chránit majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti,
řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím v klubu, pokud o
nich rozhodl příslušný orgán klubu,
řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen,

Řádné členství zaniká:
a)
b)
c)
d)

vystoupením člena,
vyloučením pro závažné porušení povinností, o vyloučení rozhoduje představenstvo,
úmrtím člena,
zánikem klubu,

4. Čekatelské členství zaniká
a) ze stejných důvodů jako je uvedeno v předchozím bodě pro řádné členství,
b) uběhnutím maratónu ve veřejném závodě, čímž se člen-čekatel stává řádným členem,
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5. Seznam členů
a)

MK Kladno zpracovává a eviduje osobní údaje členů poskytnuté v souvislosti s členstvím v klubu. MK je
oprávněn poskytovat osobní údaje členů do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto
oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje
je MK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství. O svých členech vede MK seznam členů,
který je interním dokumentem a bude zpřístupňován dle výše uvedených skutečností nebo na základě
rozhodnutí představenstva klubu. Všichni členové podepisují při přijetí do klubu prohlášení o akceptaci
skutečností vyplývajících ze zákona 101/2000 Sb.
VI.
Majetek a hospodaření

1.

Zdrojem majetku MK Kladno jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

příspěvky členů,
příspěvky a dotace od sportovních svazů,
státní příspěvky, dotace od ČUS, ČAS a jiných organizací a fyzických osob,
sponzorské příspěvky a příjmy z reklamy,

2.

MK Kladno vyplatí společníkovi, jehož účast zaniká, jako jeho vypořádací podíl nejvýše peněžní vyjádření
hodnoty předmětu jeho vkladu do základního kapitálu v době jeho splácení.

3.

Výše podílu na likvidačním zůstatku je nejvýše peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu v době jeho splacení.

4.

Případný zisk po zdanění nesmí být rozdělen osobě, která je zakladatelem MK Kladno, společníkem nebo členem,
členem jeho orgánu nebo jeho zaměstnancem, ani osobě blízké.
VII.
Jednání jménem MK Kladno

Pokud není legislativou, stanovami klubu nebo usnesením kongresu stanoveno jinak, jedná jménem MK Kladno
prezident klubu. Jménem klubu podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu klubu připojí svůj podpis.
Prezident je oprávněn písemně pověřit člena představenstva k jednání jménem klubu v rozsahu daného pověření.
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