STANOVY
obcanského sdružení

234. PEŠÍ
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PRAPOR - KLUB VOJENSKÉ HISTORIE,
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AIRSOFTOVY TYM
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ZAKLADNI USTANOVANI
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Clánek 1
Název sdružení
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Sídlo

234.pp má sídlo na adrese Sokolská 124/38, 75701 Valašské Mezirící
Clánek 3
Symbolika

Symbolem 234.pp je znak, jakož i organizacní razítko se svým názvem, adresou a
identifikacním císlem. Symboliku 234.pp schvaluje výrocní sraz 234.pp.
Clánek 4
Právní postavení

234.pp je samostatnou organizací s právní subjektivitou
Clánek 5
Charakteristika 234.pp

1) 234.pp je ustanoven podle zákona C. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu, ve znem
pozdejších predpisu, jako samostatná dobrovolná organizace na principu rovnoprávnosti a
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234. peší prapor, klub vojenské historie, airsoftový tým o.s. (dále jen 234.pp)
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demokracie, bez ohledu na vek, národnost, politickou a státní príslušnost nebo náboženské
vyznání.
2) 234.pp je nezávislým dobrovolným obcanským sdružením s celostátní pusobností na
území Ceské republiky. Sdružující fyzické osoby, které mají aktivní zájem o predmet jeho
cinnosti podle Clánku 6 techto stanov.
3) 234.pp jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovednost
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Clánek 6
Úcel sdružení a predmet cinnosti
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Úcelem sdružení a predmetem cinnosti 234,pp je realizace sdružovacího prav~-!bbea1fu
k organizování a výkonu jejich následujících zájmových cinností:
1) Military Airsoft a to:
a) porádání airsoftových akcí,
b) úcast na airsoftových akcích porádaných jinými airsoftovými týmy a kluby.
2) Sportovní cinnost
3) Branná cinnost
4) Technická cinnost
5) Poradatelská cinnost - pomoc s porádáním ruzných akcí jiným organizacím a obcanským
sdružením.
6) Bádání a poznávání soucastné Armády Ceské republiky a její historie.
7) Porádání zájezdu a exkurzí za úcelem poznávání vojenských památek a vojenské techniky
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Cást II.
CLENSTVÍ V 234.PP
Clánek 7
Typy clenství
Clenství v 234.pp je individuální, a to zkušební nebo rádné.

Clánek 8
Vznik clenství
1) Cleny 234.pp se mohou stát všichni obcané ceské republiky nebo i cizí státní príslušníci

starší 16 let, kterí souhlasí s úcelem a predmetem cinnosti 234.pp podle Clánku 6 techto
stanov, rídí se jejich ustanoveními a plní clenské povinnosti.
2) Podkladem pro vznik clenství je rádne vyplnená prihláška ke vstupu do 234.pp opatrená
vlastnorucním podpisem.
3) Každý nove prijatý clen je povinen absolvovat 6 mesícní zkušební lhutu, po kterou se
stává zkušebním clenem 234.pp s právy a povinnostmi vyplývajícími z Clánku 9 a 10
techto stanov. O jeho prijetí za rádného clena rozhodne hlasováním nejbližší výrocní sraz
234.pp konaný po uplynutí jeho 6 mesícní zkušební lhuty.
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4) Po prijetí zkušebního clena výrocním srazem 234.pp se dotycná osoba stává rádným
clenem 234.pp se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z Clánku 11 a 12 techto
stanov. Výjimku predstavují osoby mladší 18 let, které nabývají práv hlasovat a být ~~n
/~rs{~:''''""
do vedení 234.pp teprve po dosažení zletilosti.
5) Dokladem o clenství je platný clenský prukaz 234.pp, a to rádný nebo zkušeb ,.~,srQ
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Clánek 9
Práva zkušebního clena 234.pp
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1) Zúcastnovat se podle svých zálib, možností a schopností veškeré cinnosti Z34~pp.
Airsoftových akcí se muže úcastnit pouze clen starší 18 let.
2) Úcastnit se výrocního srazu 234.pp s právem být informován o cinnosti a hospodarení
234.pp, podávat návrhy a požadovat i dostávat informace, ale bez práva hlasovat.
3) Osobne se úcastnit všech jednání o své osobe.
4) Na základe svého osobního rozhodnutí z 234.pp kdykoliv vystoupit.
Clánek 10
Povinnosti zkušebního clena 234.pp

1) Dodržovat zákony CR, stanovy 234.pp, usnesení výrocm'ho srazu 234.pp a rozhodnutí
vedení 234.pp.
2) Rádne platit stanovený clenský príspevek
3) Aktualizovat neprodlene údaje o své osobe v clenské evidenci 234.pp (napr. zmena
príjmení, bydlište, telefonního císla, elektronické adresy apod.).
Clánek 11
Práva rádného clena 234.pp

1) Zúcastnovat se podle svých zálib, možností a schopností veškeré cinnosti 234.pp.
Airsoftových akcí se muže úcastnit pouze clen starší 18 let.
2) Užívat se souhlasem vedení 234.pp majetek 234.pp.
3) Úcastnit se výrocního srazu 234.pp s právem jednat, usnášet se a hlasovat o všech
otázkách projednávaných výrocním srazem 234.pp, volit vedení a jeho prostrednictvím se
úcastnit rízení 234.pp.
4) Podávat návrhy a požadovat i dostávat informace.
5) Osobne se úcastnit všech jednání o své osobe nebo o svých návrzích.
6) Být volen do vedení 234.pp.
7) Na základe svého osobního rozhodnutí z 234.pp kdykoliv vystoupit.
Clánek 12
Povinnosti rádného clena 234.pp

1) Dodržovat zákony CR, stanovy 234.pp, usnesení výrocního srazu 234.pp a rozhodnutí
vedení 234.pp.
2) Rádne platit stanovený clenský príspevek.
3) Chránit majetek 234.pp a pecovat o nej.
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4) Je-li zvolen do funkce, odpovedne ji vykonávat.
5) Aktualizovat neprodlene údaje o své osobe v clenské evidenci
príjmení, bydlište, telefonního císla, elektronické adresy apod.).

Clánek 13
Zánik clenství
1) Clenství rádné i zkušební zaniká úmrtím clena, jeho vystoupením z 234.pp nebo jeho
vyloucením.
2) Rádný i zkušební clen 234.pp muže z 234.pp kdykoliv vystoupit na základe svého
osobnlho rozhodnutí, které písemnou formou ohlásí vedení 234.pp.
3) Clen muže být vyloucen z 234.pp na základe rozhodnutí vedení 234.pp, a to pouze
z duvodu uvedených v odst. 4). Pokud by vedení jednalo o vyloucení svého clena, v tom
prípade není dotycný clen vedení oprávnen k hlasování a jeho hlas se v tomto prípade
nepocítá. Zánik clenství vyloucením nastává dnem uvedeným v rozhodnutí vedení o
vyloucení clena. Rozhodnutí o vyloucení obdrží clen písemnou formou. Proti rozhodnutí o
vyloucení se clen muže odvolat prostrednictvím vedení k výrocnímu srazu 234.pp, který
muže rozhodnutí o vyloucení zrušit od samého pocátku nebo potvrdit (tím není ovšem
dotcen § 15 zákona c.83/1990 Sb.).
4) Duvodem pro vyloucení je:
a) neplacení clenského príspevku ve stanoveném termlnu, a to ani po písemné urgenci
zaslané na jeho poštovní nebo elektronickou adresu dle clenské evidence s tím, že za
aktuálnost tohoto údaje odpovídá ten který clen 234.pp,
b) neplnení povinností uvedených v techto stanovách, v usneseních výrocního srazu
234.pp a v rozhodnutích vedení 234.pp,
c) hrubé nebo opakované porušení techto stanov,
d) prokazatelné poškozování zájmu a dobré povesti 234.pp, jeho vedení a clenu,
e) podpora fašismu, komunismu, nebo jiného hnutí smerujícího k potlacení práv a
svobod obcanu.
5) Pri zániku clenství je clen nebo jeho právní zástupce povinen vyrovnat s 234.pp všechny
fmancní pohledávky (nezaplacené clenské príspevky, úcelove vázané príspevky apod.),
neprodlene vrátit zapujcený inventár 234.pp a odevzdat clenský prukaz.
6) Clenové, kterým zaniklo clenství v 234.pp, nemají nárok na vrácení clenského príspevku
ani na jiná vyrovnání (zejména vrácení jejich daru 234.pp apod.).
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Cást III.
ORGANIZACNÍ STRUKTURA 234.PP
Clánek 14
Orgány 234.pp
Orgány 234.pp jsou:
1) Výrocní sraz 234.pp
2) Vedení 234.pp
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Clánek 15
Výrocní sraz 234.pp
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1) Nejvyšším orgánem 234.pp je výrocní sraz, který tvorí všichni clenové sdruženÍ. "
2) Všichni clenové mají právo zúcastnit se výrocního srazu 234.pp. Každý clen na výrocním
srazu 234.pp jedná osobne a nezastupitelne.
3) Výrocní sraz 234.pp svolává vedení 234.pp minimálne dvakrát za rok. Termín, místo
konání a program výrocního srazu 234.pp je oznamován všem clenum písemne na
poštovní nebo elektronickou adresu, nebo osobním predáním pozvánky. Mimorádný
výrocní sraz 234.pp musí vedení 234.pp svolat:
a) pokud o to vedení písemne požádá nejméne 90% všech rádných clenu 234.pp,
b) nebo pokud tak rozhodne samo vedení z nutných duvodu. V tomto prípade musí pro
toto svolání výrocního srazu hlasovat všichni clenové vedení 234.pp.
4) Do výlucné pusobnosti výrocního srazu 234.pp náleží zejména:
a) schvalování výrocní zprávy o cinnosti 234.pp za uplynulé období,
b) schvalování zprávy o hospodarení za uplynulé období,
c) stanovení clenského príspevku,
d) volba clenu vedení 234.pp,
e) schvalování plánu na cinnost 234.pp v dalším období,
f) odvolání clenu vedení 234.pp,
g) rozhodování o prijetí nového rádného clena 234.pp po uplynutí jeho 6 mesícní
zkušební lhuty,
h) rozhodování o odvolání clena 234.pp proti rozhodnutí vedení 234.pp ajeho vyloucení,
i) schvalování zmen nebo doplnku k temto stanovám,
j) schvalování symboliky 234.pp,
k) rozhodování o zrušení a likvidaci 234.pp nebo jeho sloucení s jiným obcanským
sdružením,
1) rozhodování o majetkovém vyporádání pri zrušení a likvidace 234.pp.
5) Písemný zápis z výrocního srazu 234.pp zajištuje vždy nekterý z clenu vedení 234.pp a
podepisují ho predseda a tajemník. Ostatní clenové si mužou zápis prohlédnout na
vyžádání. Tento jim muže být zaslán napr. elektronickou poštou, nebo zverejnen na
webových stránkách 234.pp.
6) Pro rešení konkrétních záležitostí nebo pro zabezpecení airsoftový, sportovní, provozní,
provozní nebo hospodárské cinnosti muže výrocní sraz 234.pp z rad rádných clenu
zrizovat podle potreby pracovní skupiny, realizacní týmy apod.
Clánek 16
Hlasování

1) Prijímání rozhodnutí a volby na vyrocmm srazu 234.pp jsou provádena vereJnym
hlasováním prítomných rádných clenu. Každý rádný clen 234.pp má jeden hlas. Pro
potreby hlasování mohou být rádní clenové vybaveni oznacením (napr. hlasovací lístky).
2) Pro schválení hlasování o bežných záležitostech, s výjimkou záležitostí uvedených
v následujících bolech 3), 4), 5), u kterých je treba tam uvedené kvalifikované vetšiny, je
treba nadpolovicní vetšiny rádných clenu prítomných na výrocním srazu 234.pp.
V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy nebo v jeho neprítomnosti hlas clena
vedení, který rídí jednání.
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Ctyrpetinová vetšina všech rádných clenu 234.pp evidovaných k datu konání výrocmno
srazu 234.pp je treba pro schválení hlasování podle Clánku 15, odst. 4) písmena f) a j)
techto stanov.
Hlasy 90% všech rádných clenu 234.pp evidovaných k datu konání výrocního srazu
234.pp jsou treba pro schválení rozhodnutí podle Clánku 15, odst. 4) písmena 1) techto
stanov.
Jestliže se na výrocním srazu 234.pp nesejde takový pocet rádných clenu, který je
potrebný pro hlasování podle bodu 3), zustává i nadále až do príštího výrocního srazu
234.pp ve funkci dosavadní vedení 234.pp, a to se všemi právy a povinnostmi, i když mu
již jinak skoncilo funkcní období. Zpráva o cinnosti za uplynulé období a zpráva o
hospodarení za uplynulé období jsou pak výrocním srazem 234.pp pouze brány na vedomí
a považovány za schválené.
v·

3)
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4)

5)

6)

Clánek 17
Vedení 234.pp

1) Vedeníje statutárním orgánem 234.pp.
2) Cleny vedení volí jednotlive výrocní sraz 234.pp na dobu 3 let. Návrh kandidátu do
vedení muže predložit kterýkoliv rádný clen 234.pp. clenové vedení mohou být bez
omezení voleni do funkcí opetovne. Clenství ve vedení je nezastupitelné.
3) Vedení 234.pp odpovídá za svou cinnost výrocnímu srazu 234.pp., který je oprávnen
kdykoliv v prubehu funkcního období vedení odvolat kteréhokoliv jeho clena nebo
jednotlive všechny jeho cleny.
4) Zvolení clenové vedení volí ze svého stredu predsedu, místopredsedu, tajemníka a
pokladníka.
5) Zvolené vedení 234.pp rídí a rozhoduje o veškeré cinnosti 234.pp vobdobí mezi
výrocními srazy 234.pp, s výjimkou tech záležitostí, které jsou temito stanovami výlucne
vyhrazeny výrocnímu srazu 234.pp. Pro tento úcel se vedení schází dle potreby, nejméne
však ctyrikrát v prubehu každého roku jeho funkcního období. Všechna rozhodování
vedení jsou provádena hlasováním, pricemž každý z clenu vedení má jeden hlas.
V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy. Tím není dotceno ustanovení o
vyloucení clena vedení uvedené v Clánku 13, odst. 3) techto stanov.
6) K provádení cinnosti 234.pp nebo k využívání majetku 234.pp je vedení oprávneno
vydávat v prípade potreby interní smernice (rády).
7) Jménem 234.pp jedná predseda, v dobe jeho dlouhodobé neprítomnosti pak postupne
místopredseda a tajemník. Podepisování se deje tak, že k úplnému názvu 234.pp a razítku
pripojí svuj vlastnorucní podpis predseda nebo v dobe jeho dlouhodobé neprítomnosti
postupne místopredseda a tajemník.
8) Vobdobí mezi konáním výrocních srazu 234.pp se rádní clenové 234.pp se svými
podnety, pripomínkami ci stížnostmi ve vztahu k cinnosti 234.pp a provozním
záležitostem obracejí na vedení 234.pp a reší je výhradne s ním.
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Cást IV.
HOSPODARENÍ
Clánek 18
Zásady hospodarení

1) Majetek 234.pp je tvoren zejména príspevky clenu a také dalším majetkem získaným
podle techto stanov v prubehu cinnosti 234.pp. Majetek 234.pp je vlastnictvím pouze této
právnické osoby. Clenové 234.pp k nemu proto nemohou uplatnovat žádné vlastnické
vztahy a majetek 234.pp mohou užívat pouze v souladu se stanovami a rozhodnutími
vedení. Clenové 234.pp nerucí za závazky 234.pp.
2) Zdroje hospodarení 234.pp jsou tvoreny:
a) clenskými príspevky,
b) úcelove vázanými príspevky, dotacemi a granty,
c) dobrovolnými príspevky svých clenu, sponzoru a prispevatelu,
d) príjmy z nakládání s vlastním a svereným majetkem,
3) 234.pp hospodarí s vlastním majetkem, prípadne i s majetkem, který mu byl sveren do
správy.
4) Hospodarení 234.pp se rídí temito stanovami a usneseními výrocního srazu 234.pp.
Podrobné zásady hospodarení a nakládání s majetkem stanovuje vedení 234.pp.
5) Výši rocního clenského príspevku stanovuje výrocní sraz 234.pp. Pokud není na jednání
výrocního srazu 234.pp predložen a odsouhlasen žádný pozmenovací návrh, zustává
clenský príspevek na dosavadní výši. Splatnost clenského príspevku urcí vedení 234.pp.
6) Pokladník 234.pp vede úcetnictví o príjmech a výdajích.
7) Zpráva o hospodarení za uplynulé období je pokladníkem predkládána každorocne na
výrocnímu srazu 234.pp ke schválení. Ostatní clenové si mužou zprávu prohlédnout na
vyžádání. Tato jim muže být zaslána napr. elektronickou poštou, nebo zverejnena na
webových stránkách 234.pp.
8) K podpore plnení svého predmetu cinnosti podle Clánku 6 techto stanov muže 234.pp
svým jménem provozovat obchodní nebo podobnou cinnost, vstupovat do obchodních
vztahu a muže pro tyto úcely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických
osob.
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VSEOBECNA USTANOVENI
Clánek 19
Zánik 234.pp

1) Doba existence 234.pp není casove omezena.
2) 234.pp muže zaniknout:
a) rozhodnutím výrocmno srazu 234.pp o jeho zrušení a likvidaci nebo jeho sloucení
sjiným obcanským sdružením podle Clánku 15, odst. 4) písmene 1) a podle Clánku
16, odst. 5) techto stanov,
b) nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra CR v Praze o jeho rozpuštení.
-7-

3) O zrušení a likvidaci 234.pp nebo o jeho sloucení s jmym obcanským sdružením
rozhoduje výrocní sraz 234.pp, když se pro to vysloví nejméne 90% všech rádných clenu
234.pp evidovaných k datu jeho konání.
4) výrocní sraz 234.pp soucasne s rozhodnutím o zrušení a likvidaci 234.pp jmenuje jeho
likvidátora. Pokud ho nejmenuje, pak platí, že likvidátorem 234.pp je osoba vykonávající
v dobe rozhodnutí výrocního srazu 234.pp funkci predsedy 234.pp. Likvidátorem budou
prednostne vyporádány veškeré závazky 234.pp a bude zajištena úhrada veškerých
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pohledávek.
Clánek 20
Platnost stanov 234.pp
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Tyto stanovy nabývají úcinnosti dnem jejich zaregistrování Ministerstvem vnitra CR..t}~
Clánek 21
Záverecné ustanovení
Práva a povinnosti temito stanovami výslovne neupravená se rídí príslušnými právnmll
predpisy, zejména pak zákonem C. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu, ve znení pozdejších
predpisu.
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