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STANOVY SSK č. 0366 Liberec - Ruprechtice

článek I.
Název, sídlo a působnost

1) Název organizace je "Sportovně střelecký klub Ruprechtice-Liberec" se sídlem v Liberci 14, Ruprechticích. (dále jen SSK)

2) SSK je dobrovolné, politicky i jinak nezávislé, sportovní, občanské sdružení vzniklé ve smyslu zákona č. 83/1990 sb. o sdružení občanů, které sdružuje sportovní střelce a příznivce sportovní střelby. Působí v teritoriu celé České republiky, má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese zodpovědnost za své závazky. SSK je tedy právnická osoba a jeho působnost je vymezena obecně platnými právními předpisy a stanovami ČSS (viz. čl. XII). Svoji činnost řídí těmito stanovami. 

3) SSK používá vlastní symboliku, znak a případně vlajku.

článek II.
Poslání a prostředky k plnění úkolů

1) SSK je dobrovolnou organizací občanů, kteří se sdružili za cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných zbraní, event. z kuší.

2) SSK organizuje střelecké soutěže od náborových (propagačních) až po soutěže mistrovských kategorií.

3) SSK umožňuje všem svým členům bez rozdílu věku využívat volný čas v rekreační, soutěžní i sportovní střelbě. Důraz klade především na mládež, kde sleduje při sportování její vývoj v dané oblasti s cílem vytvořit jí co nejlepší podmínky k dosažení výborných výsledků. 

4) SSK provádí propagaci střeleckého sportu na vývěskách, formou relací v masových sdělovacích prostředcích, tištěním vlastních zpravodajů a psaním článků do novin a časopisů. Pravidelně aktualizuje své webové stránky.

5) Prostředky na činnost SSK získává z příspěvků členů, sběrem druhotných surovin, vkladů ze soutěží, spoluprací se sponzory a příspěvkům z grantů.

6) SSK dbá vhodnou formou o rozšiřování členské základny.

7) SSK klade důraz na to, aby jeho činnost nebyla úzce zaměřena jen na střeleckou činnost, ale aby se rozvíjela i společenská část spolkového života.

8) SSK úzce spolupracuje nejen s jinými SSK v České republice a zahraničí, ale i společenskými organizacemi tamtéž.

článek III.
Členství

1) Členství je individuální.
·	řádné
·	čestné     

2) Členem SSK se může stát každý občan bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, není-li tato skutečnost v rozporu se zákony ČR nebo zákony příslušného státu. Osoby mladší osmnácti let se mohou stát členy SSK pouze se souhlasem zákonného zástupce. Obecnou podmínkou je členství v ČSS. čestný člen je přijímán členskou schůzí. Toto členství se uděluje váženým občanům, kteří sice sportovní činnost přímo neprovozují, ale zasloužili se nějakým způsobem o její rozvoj.

3) Žadatel podá písemnou žádost o členství.

4) O přijetí člena do ČSS i SSK rozhoduje výbor SSK. S přijetím musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných hlasováním.

5) O výši klubových příspěvků rozhoduje členská schůze SSK. (O svazových Sjezd delegátů ČSS)

6) Členství v SSK nabývá platnosti podepsáním přihlášky a uhrazením členského příspěvku.

7) Hostování: O hostování může požádat člen ČSS, který je také členem některého SSK, ale v tomto klubu nejsou vytvořeny podmínky pro disciplínu, která je provozována v SSK 0366. Hostování se týká činnosti v příslušné disciplíně eventuelně družstvu. Nemá práva ani povinnosti člena klubu, je však oprávněn podávat výboru klubu návrhy a připomínky, týkající se jeho disciplíny, družstva. 
článek IV.
Zánik členství

1) Členství zaniká: 
a) úmrtím člena
b) vystoupením člena
c) zrušením členství
d) vyloučením člena 
e) zánikem SSK

2) Na základě vlastního rozhodnutí  může člen SSK o své vystoupení požádat. Toto oznámí výboru SSK. Členství zaniká dnem oznámení. Výbor SSK oznámí vystoupení i úmrtí člena na sekretariátě ČSS do jednoho měsíce.
  
3) Členství může být pozastaveno členovi, který nezaplatil ve stanovené době splatnosti klubové příspěvky, nebo se odvolal dle odstavce 6., čl. IV. těchto stanov. Při pozastavení členství se člen nesmí účastnit žádných akcí SSK

4) Členství může být zrušeno, jestliže člen závažným způsobem porušil své povinnosti, nebo po dobu delší než 1 rok neplatí členské příspěvky. O zrušení členství rozhoduje členská schůze SSK, přičemž je povinna člena o zrušení členství písemně vyrozumět. Zrušení členství je výbor SSK povinen oznámit do 1 měsíce k evidenčním účelům sekretariátu ČSS.

5) Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil zájmy SSK. O vyloučení rozhoduje výbor členská schůze a člen musí být písemně vyrozuměn.

článek  V.
Práva a povinnosti členů

1) Každý člen SSK má právo se podílet na činnosti SSK, být informován prostřednictvím výboru SSK o dění v SSK a ČSS, podávat návrhy a připomínky.

2) Členové starší osmnácti let mají právo volit a být voleni do funkcí v SSK přímo, do vyšších orgánů ČSS prostřednictvím zvolených delegátů. Členové ve věku 15-18 let mají právo pouze volit.

3) Všichni členové SSK jsou povinni se řídit těmito stanovami a dalšími schválenými předpisy, platit členské a klubové příspěvky, propagovat základní zásady sportovního střelectví a sportovního chování.

4) Členové SSK jsou povinni řádně pečovat o majetek SSK i ČSS.

článek VI.
Orgány SSK

1) Členská schůze SSK
2) Výbor SSK
3) Kontrolní a revizní komise (kontrolor)

1) Členská schůze SSK je nejvyšším orgánem. Je svolávána výborem SSK nejméně 1x v kalendářním roce. Sschvaluje plán činnosti, rozpočet, stanovuje výši klubových příspěvků a další činnost dle svých stanov, které nesmějí být v rozporu se stanovami ČSS. O případném zániku SSK musí rozhodnout nejméně 2/3 řádných členů SSK. Členská schůze je oprávněna odvolávat členy výboru, popřípadě členy delegované do vyšších orgánů, přijímat a měnit základní dokumenty SSK.

2) Výbor SSK je orgán volený členskou schůzí. Řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi. Výbor odpovídá za plnění úkolů a hospodaření. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za měsíc a jeho usnesení jsou závazná, byla-li přijata nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele, hospodáře, kteří plní klubové funkce v pověřených záležitostech v období mezi zasedáními výboru. Statutárním a odpovědným představitelem SSK pro jednání s jinými organizacemi a orgány je předseda SSK, v době jeho nepřítomnosti jednatel SSK, nebo jiný pověřený člen výboru. Doporučené funkční období výboru SSK je čtyřleté. Výbor je oprávněn rozhodovat o přijímání nových členů a o pozastavení členství. Ke zrušení členství je však třeba usnesení členské schůze. Výbor navrhuje členské schůzi zvolení 1-3 revizorů.



2.1) Složení výboru SSK

Předseda - je nejvyšším představitelem SSK a zastupuje jej na veškerých jednáních. O těchto pak předává zprávu výboru SSK. Je zodpovědný za činnost SSK, svolává členské schůze, řídí činnost výboru, je zodpovědný za svěřený majetek a spolu s hospodářem má podpisové právo na peněžní doklady.
 
Jednatel - zastupuje předsedu, pořizuje zápisy z členských a výborových schůzí, obhospodařuje kartotéku členské základny, udržuje veškerý písemný styk nezbytný k činnosti SSK, vyřizuje přihlášky na závody, vede knihu došlé a odeslané pošty a plní další úkoly mu svěřené předsedou SSK, eviduje vzorové stanovy a „bodové hodnocení členů“ pro hmotnou zainteresovanost (Viz jednací a organizační řád). 

Hospodář - odpovídá s předsedou za hospodaření  SSK a za majetek SSK. Sestavuje roční finanční plán, vede pokladní deník, inventární soupis, knihu příjmu a výdeje střeliva. Má podpisové právo podepisovat peněžní doklady. Dále plní úkoly uložené výborem SSK. Dále je pověřen vybíráním příspěvků a hospodařením s finančními prostředky SSK v souladu s finančním plánem.

Revizní komise (revizor) - je volena výborem SSK. Ze svého středu si volí předsedu. Je odpovědná pouze výboru SSK. Dohlíží na hospodaření v SSK, provádí pravidelné kontroly peněžních dokladů a inventuru majetku. Kontroluje plnění plánu činnosti. Z veškerých provedených kontrol vyhotovuje zápisy a tyto předkládá výboru SSK. Řeší písemné připomínky a spory členů SSK. Je zodpovědná členské základně za řádné vyhodnocení podkladů všech řešených případů. Podklady předává po schválení členskou schůzí SSK hospodáři klubu.

	Na schůze výboru klubu mohou být  zváni další funkcionáři klubu podle Organizačního řádu klubu.

článek VII.
Majetek SSK

1) Zdrojem majetku ČSS a SSK jsou zejména: 
1.1) členské a klubové příspěvky
1.2) dotace, subvence, dary a dědictví
1.3) jiné příjmy

1.1) Členské a klubové příspěvky: 
		a) Svazový příspěvek ČSS.
		b) Klubový příspěvek.
		c) Mimořádný klubový příspěvek.

a) Svazový příspěvek.
O výši svazových příspěvků rozhoduje Sjezd delegátů ČSS. Členové SSK jej na příští rok složí do rukou hospodáře k datumu konání členské schůze SSK (2. polovina prosince), který tyto odešle na ČSS s příslušnými formuláři dle pokynů ČSS. Příspěvek platí každý člen. Čestným členům SSK je hrazen ze společných zdrojů.

b) Klubový příspěvek.
Výši klubového příspěvku na příští rok stanoví členská schůze a tento je uveden v zápise. Termín zaplacení končí 31.1. běžného kalendářního roku. 
·	řádný člen a stálý host platí příspěvek v plné výši 
·	čestný člen je placení zproštěn
Pozn.: Řádný člen, který z omluvitelných důvodů  není zapojen plně do dění klubu nebo nevyužívá klubových výhod, může být také zaplacení čl.příspěvku zproštěn (nemoc, rodinné důvody, dočasná nečinnost a podobně). Žádost o úlevu podává k projednání výboru SSK nebo toto zproštění navrhuje výbor SSK přímo. Toto rozhodnutí bude uvedeno v zápisu výborové schůze. 

c) Mimořádný klubový příspěvek.
Jak je uvedeno v názvu vybírá se mimořádně a o jeho výši rozhoduje členská schůze. Důvodem k výběru je například nedostatek financí na kontě SSK pro běžné zajištění funkce SSK, organizace zájezdů, slavnosti, náklady spojené s pronájmy apod. Příspěvek vybírá hospodář SSK od všech členů i hostů nebo jen od vybrané skupiny členů – dle situace.
 
2) Majetek SSK, jako samostatného právního subjektu, je majetkem SSK. V případě zániku SSK přechází jeho majetek po vyrovnání všech závazků a pohledávek na ČSS, nemá-li SSK určenou nástupnickou organizaci.

3) Nakládání s majetkem SSK se řídí obecně platnými právními a účetními předpisy. Způsob interního vykazování a zpracování hospodářských a majetkových ukazatelů v rámci ČSS, může být upraven vnitřními předpisy ČSS, které musí být v souladu s předpisy zákonnými a nesmí zvyšovat administrativu SSK nad nezbytnou míru.

článek VIII.
Zánik SSK v ČSS

1) SSK zanikne, rozhodne-li o tom 2/3 většina členů SSK.

2) Členská schůze musí současně rozhodnout o způsobu majetkového vypořádání. Výbor zanikajícího  SSK musí oznámit zánik SSK a způsob majetkového vypořádání všem svým členům a sekretariátu ČSS do 30 dnů. 

článek IX.
Závěrečná ustanovení

1) Podrobnosti jednotlivých ustanovení těchto stanov upřesňují Jednací a organizační řád, případně další dokumenty nutné k zajištění činnosti SSK, které však nesmí být v rozporu se stanovami ČSS.

2) Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 19. dubna 2012 v Liberci.

3) Tyto stanovy nabývají právní moci 19. dubna 2012.  



V Liberci 19. dubna 2012							Podpis předsedy klubu :

