Stanovy občanského sdružení JAWA Třtěnice Klub o.s.
založeného na základě §6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Článek I.
Název a sídlo sdružení
Název sdružení zní: JAWA Třtěnice Klub o.s.
Sídlem sdružení je: ………….Třtěnice 12, 50704 Třtěnice…………..
Článek II.
Vymezení postavení sdružení
Sdružení je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů. Odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.
JAWA Třtěnice Klub, o.s. je dobrovolným sdružením fyzických i právnických osob České
republiky, které splní podmínky pro vznik členství.
Článek III.
Základní cíle sdružení, předmět činnosti.
Základními cíli sdružení jsou zejména:
- Klubová činnost na podporu klubových aktivit v regionu Jičínska, Hořicka, Hradecka
a Pardubicka s důrazem na podporu majitelů malých motocyklů JAWA, zachování
jejich stavu pro příští generace.
- Organizovat vyjížďky, závody, provozování a užívání těchto motocyklů na regionální
úrovni
- Organizovat setkání s členy ostatních obdobných klubů, prezentace výstav malých
motocyklů
- Zajišťovat spolupráci sdružení s veřejností, propagovat starší motocykly při
sportovních soutěžích pro veřejnost
- Zajišťování a organizování společenských, kulturních a sportovních akcí směřujících
ke společenskému vyžití členů sdružení.
- Zajišťování občerstvení a souvisejících služeb při akcích pro veřejnost, a to především
při akcích JAWA Třtěnice Klub, o.s., jiná hostinská činnost ať již v prostorách klubu
či jiných,
- Zajišťování reklamy.
Zdrojem příjmů sdružení budou:
- členské příspěvky
- příjmy z vedlejší např. zprostředkovatelské činnosti
- dary, granty, dotace, úroky a jiné příjmy
- příjmy z reklamy
Článek IV.
Členství
1) Členy sdružení mohou být fyzické osoby.

2) Podmínky vzniku členství jsou tyto:
a) členství uchazeče o členství je navrhováno alespoň dvěma stávajícími členy sdružení
b) návrh dle písmene a) byl schválen radou sdružení
c) uchazeč o členství vyplnil registrační přihlášku s pravdivým uvedením všech
požadovaných údajů a písemným souhlasem se zpracováním a uchováním osobních
údajů podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
d) uchazeč o členství zaplatil roční členský příspěvek.
3) Minimální výši členského příspěvku stanoví svým rozhodnutím rada sdružení.
4) Zánik členství:
Členství zaniká:
a) poslední den měsíce následujícího po doručení prohlášení člena o ukončení jeho
členství v občanském sdružení. Prohlášení člena o ukončení členství musí obsahovat
členské číslo, jméno a příjmení a musí být s ověřeným podpisem. Prohlášení muže být
podáno písemně na adresu sídla sdružení nebo elektronickou poštou z emailové
adresy, která byla zadána při registraci člena, v tomto případě musí obsahovat
elektronický zaručený podpis,
b) vyloučením člena usnesením rady sdružení,
c) dne 1. 7. roku následujícího po roce, za který byl uhrazen poslední členský příspěvek.
Předseda nebo jím pověřený člen upozorní členy, kteří nebudou mít po 31. 3.
zaplacený členský příspěvek, na zánik členství ke dni 1. 7.
d) člen je povinen před ukončením členství vypořádat veškeré případné závazky vůči
sdružení
e) smrtí člena.
5) O vyloučení člena rozhoduje rada sdružení usnesením. Návrh na vyloučení předkládá radě
předseda sdružení.
6) Důvodem pro vyloučení je zejména:
- porušování povinností člena vyplývajících ze stanov,
- jednání, kdy člen úmyslně poškodí dobré jméno sdružení nebo jeho jednáním vznikne
- sdružení škoda,
- odsouzení pro úmyslný trestný čin.
7) Se všemi osobními údaji poskytnutými členem bude nakládáno pouze pro potřeby sdružení
a budou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
8) Povinnosti člena klubu:
- respektovat a dodržovat Stanovy klubu, Směrnice o hospodaření a další přijaté
dokumenty,
- důstojně representovat klub na akcích v ČR i v zahraničí,
- nepoužívat dres a znak klubu při soukromých aktivitách,které by mohli poškodit
klub, jeho dobré jméno a nebo by mohly přivodit ostatním členům klubu problémy
vzniklé takovýmto používáním,
- platit včas členský klubový příspěvek,
- dodržovat rozhodnutí rady sdružení a odpracovat nařízený počet brigádnických hodin
pod pokutou stanovenou radou sdružení.

Článek V.
Orgány sdružení
Orgán sdružení jsou:
a) Členská schůze
b) Předseda sdružení
c) Rada sdružení
e) Kontrolní komise
Článek VI.
Členská schůze
1) Členská schůze je vrcholným orgánem sdružení.
2) Členskou schůzi svolává rada. Oznámení o konání členské schůze se zveřejňuje formou
elektronické pošty. Oznámení musí obsahovat dobu, místo konání a program schůze.
Oznámení musí být zveřejněno nebo jej musí členové obdržet nejpozději 14 dní před konáním
členské schůze. Členskou schůzi svolává rada nejméně jednou za rok. Mimořádnou členskou
schůzi je rada povinna svolat vyžadují-li to závažné zájmy sdružení nebo požádá-li o to
alespoň 1/3 členů sdružení.
3) Zúčastnit se členské schůze a hlasovat mohou členové, kteří předloží platnou členskou
kartu. Hlasování je veřejné, volby do orgánů občanského sdružení jsou tajné. Členská schůze
je usnášeníschopná tehdy, je-li přítomna alespoň 1/3 členů sdružení. Není-li členská schůze
usnášeníschopná, svolá rada náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do deseti dnu ode
dne, kdy se měla konat řádná členská schůze prve svolaná. K platnosti usnesení je třeba, aby
bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů.
Usnesení o změně stanov, o změně předmětu činnosti a o případném zrušení sdružení
vyžaduje, aby bylo přijato více než třemi pětinami přítomných členů.
Jednání členské schůze řídí předseda sdružení, popřípadě jeho zástupce nebo jiný, členskou
schůzí zvolený člen. O usnesení členské schůze musí být do 30 dnů vyhotoven písemný zápis,
který bude rozeslán členům sdružení prostřednictvím e-mailové korespondence.
4) Členové sdružení na členské schůzi volí a odvolávají členy rady sdružení, členy kontrolní
komise a odborné a poradní orgány. Schvalují stanovy a rozhodují o jejich změnách.
Rozhodují o sloučení s jiným sdružením či dobrovolném rozpuštění sdružení. Rozhodují o
majetku sdružení s výjimkou běžného hospodaření. Provádí základní kontrolu činnosti
sdružení a jeho hospodaření.
Článek VII.
Hlasování členů pomocí elektronické pošty
1) O záležitostech, které se týkají sdružení, ale nejsou natolik závažné, aby bylo nutné je
projednat na členské schůzi, mohou členové rozhodnout hlasováním pomocí elektronické
pošty.
2) Záležitosti, o kterých lze hlasovat pomocí elektronické pošty, určí svým usnesením rada
sdružení vždy pro jednotlivou záležitost.

3) Pro platnost takového usnesení rady je potřeba souhlasu všech členů rady.
4) Z hlasování pomocí elektronické pošty je vyloučena volba a odvolávání členů rady
sdružení, členů kontrolní komise, změny Stanov a rozhodování o sloučení s jiným sdružením
či dobrovolném rozpuštění sdružení.
5) Otázka (záležitost), o které bude pomocí elektronické pošty rozhodováno, musí být
formulována tak, aby na ní bylo možné odpovědět pouze „ANO“ nebo „NE“.
6) Hlasování pomocí elektronické pošty je zahájeno okamžikem odeslání e-mailu s otázkou
na e-mailové adresy všech členů sdružení, kteří mají zaplacený členský příspěvek. Pokud člen
neodpoví do 48 hodin, bude jeho stanovisko bráno jako odpověď „ANO“ – souhlas s
návrhem.
7) Pro platnost rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
Článek VIII.
Předseda sdružení
1) Předsedu sdružení volí ze svých členů rada sdružení.
2) Předseda zastupuje sdružení navenek. V době nepřítomnosti předsedy zastupuje sdružení
zástupce předsedy, popřípadě jiná osoba v rozsahu písemného zmocnění vydaného předsedou
sdružení.
3) Řídí zasedání rady
4) Řídí zasedání členské schůze
5) Koordinuje činnost jednotlivých členů vedení a řídících složek sdružení
6) Reprezentuje sdružení
7) V případě rovnosti hlasů členské schůze má právo 2 hlasů
Článek IX.
Rada sdružení
1) Rada je výkonným orgánem sdružení.
2) Rada se skládá ze čtyř členů sdružení, kteří jsou voleni členskou schůzí. Pro zvolení člena
rady je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů usnášení schopné členské schůze.
3) Rada je povinna sejít se do jednoho měsíce od svého zvolení.
4) Rada volí ze svých členů předsedu sdružení, který řídí činnost rady a svolává schůze rady.
5) Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní půlrok. Rada je schopná
se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady, s výjimkou hlasování o
vyloučení člena sdružení, kdy je zapotřebí přítomnost všech členů rady. Předseda rady svolá
schůzi na požádání kteréhokoliv člena rady sdružení.
6) Do pravomoci rady náleží:
a) řízení činnosti sdružení podle usnesení členské schůze a stanov sdružení,

b) schvalování návrhu smluv, kterými se sdružení zavazuje vůči jiným subjektům kromě
běžného hospodaření,
c) rozhodování o výši členských příspěvků,
d) předkládání návrhů na změnu Stanov nebo změny činnosti sdružení členské schůzi,
e) rozhodování o přidělení finanční odměny členům rady a členů kontrolní komise,
popřípadě dalších osob jako náhrady na vynaložené náklady, které vznikly v
souvislosti s činností ve prospěch sdružení,
f) vyhledává nové obchodní partnery,
g) zajišťuje chod webových stránek sdružení,
h) rozhodování o vyloučení člena sdružení.
Článek X.
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni z řad členů občanského sdružení společně
s radou sdružení.
2) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost sdružení. Kontroluje povinné agendy a roční
účetní závěrku sdružení. Kontrolní a revizní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi
a podává jí zprávu o své činnosti.
3) Kontrolní komise, pokud se skládá ze tří členů, si ze svého středu volí předsedu. Zástupce
kontrolní komise má povinnost účastnit se schůzí rady sdružení.
4) Pro usnášení kontrolní komise se použijí obdobně ustanovení týkající se usnášení rady
sdružení.
Článek XI.
Zánik funkce v radě a kontrolní komisi
1) Funkce v radě a kontrolní komisi zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) odstoupením
c) úmrtím
2) Odstoupení doručuje člen rady nebo člen kontrolní komise písemně k rukám předsedy
sdružení.
3) Předseda sdružení odstupuje z funkce s doručením k rukám svého zástupce v radě sdružení.
4) Předseda sdružení nebo zástupce, je v případě odstoupení předsedy sdružení povinen
oznámit odstoupení do tří dnů elektronickou poštou nebo písemnou formou všem členům
sdružení a vyzvat je k nominování kandidátů na funkci.
5) Do jednoho měsíce ode dne, kdy přijal odstoupení člena rady, je předseda sdružení (nebo
v případě odstoupení předsedy sdružení jeho zástupce) povinen svolat členskou schůzi.
6) V případě odstoupení celé rady sdružení je rada povinna vést sdružení dál až do členské
schůze, kde bude zvolena nová rada sdružení. Členská schůze musí být svolána do jednoho
měsíce.

Článek XII.
Likvidace a zánik sdružení
1) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě usnesení členské schůze, sloučením
s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
2) Způsob vypořádání majetku sdružení navrhuje rada sdružení a schvaluje členská schůze.
Článek XIII.
Přípravná rada
1) Členové přípravné rady jsou ode dne registrace oprávněni jednat jménem sdružení, a to
společně.
2) Členové přípravné rady jsou ode dne registrace do zvolení rady oprávněni vykonávat
činnost rady.
3) Přípravná rada nejpozději do šedesáti dnů ode dne registrace vyhlásí volby do rady
sdružení, určí volební komisi a v nejbližším možném čase svolá první členskou schůzi.
4) Zvolením členů rady zaniká funkce členů přípravného rady a přípravná rada je rozpuštěna.
Členové přípravné rady jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu stanovy a další
listiny, které souvisejí s činností přípravné rady.
5) Nedojde-li ke zvoleni nejméně tří členů rady na členské schůzi, členové přípravné rady
vykonávají ode dne registrace sdružení činnost rady sdružení s tím, že nejpozději do
devadesáti dnů ode dne registrace vyhlásí volby do rady sdružení a svolají členskou schůzi.
Zvolením členů rady sdružení zaniká funkce členů přípravné rady a přípravná rada je
rozpuštěna.
6) Pokud přípravná rada jedná jménem sdružení, jeho členové tak jednají společně.
Článek XIV.
Závěrečné ustanovení
1)Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
2)Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna
členská schůze.

Třtěnice
Dne 18.11.2009

Na důkaz souhlasu s výše uvedenými stanovami a se svým členstvím v přípravné radě
připojují podpisy:

…………………………………..
Miroslav Neumann
nar. 10.6.1976
RČ 760610/3186
bytem Třtěnice 6
PSČ 507 04 Třtěnice

……………………………………
Libor Kozák
nar. 26.2.1983
RČ 830226/3189
bytem Třtěnice 40
PSČ 507 04 Třtěnice

…………………………………..
Marek Myška
nar. 29.6.1974
RČ 740629/3180
bytem Rooseveltova 523/IV
PSČ 503 51 Chlumec nad Cidlinou

……………………………………
Jaroslav Soukup
nar. 14.1.1977
RČ 770114/3175
bytem Třtěnice 136
PSČ 507 04 Třtěnice

