
Stanovy z.s.CENTR|JM PRo voLNÝ ÓAs

sTANoVY

" z.s, cENTRUM PRoVolNÝ čA5"

č1,1

Název spolku

Název spolku je: " z.s.cENTRUM PRo VoLNÝ ČA5 " (dá € jen "spo ek");

č1,1l

sídlo spolku

Sid o spolk! je :V Lukách 21, Valy, 353 O1 Már]án§ké Lázně

č1.1ll

Účel a cíle spolku

Kultuíné a sportovně Výchovná činnost

cíle spo]ku:

,ajistit pohybové a ku turnívYžitíobyvatelům obce, zkva ]tn]t prožitíjejich Vo ného času,

- VvtVářet fUnkčnía dŮstojné prostředípro tato VyžLti

- stalat se o zachoVánía ÚdíŽbu tohoto pro§tředí

_ Póřá.]áníkUlturních akcí pro détl i dospé é

- Pořádání spoítovních akcí plo déti a dospě é

č1.|V

Náplň a folmy činnosti

1) Náp ň č]nnost] pohybové aktivity ,sportovní2kce
, kultur., pořédáníkultUíních ékcí

2)Hlavním formou dosahovánícílů spolkuje poskytová n í obecn ě prospěšných č]nnoýíV ob aýech kU tury a

pohyboVých aktiVit zejnréna:
praktická činno5t členů (pohyboVé akt]V]ty, kulturní činnost)

;ořádání pravidelných ijednoíázových kulturních a spoltovnich akcí pro čieny i občany

účasi přijednáních a řízeních 5 VoLenými i splávními orgány;

- osvětová a ku turníčinnost(přednášky, besedy)

3) Daiší foímy a konkíetizaci činnostl stanoVíč]€n5ká schůze,

čl. V
členstvíve spolku

1)Členem spo ku múže bÝtjen fyzická o5oba starší15 et

2)ČlenŤVíVe spolku Vzn]ká zaplacením čl€nského příspěVku, jehož ročníVýšjstanoVíčlenská schůze, Tímto

ot<amžlt<em vznlt<ajíprava č ena spo ku a současně 5e člen zavazuje plnit základní povinnosti pLynouc pío něj

3)člen má práVo
podílet 5e na činnosti spolku spoluíozhodovat o činnost] a hospodařéníspo ku

účastn]t 5e člen9ké schůze, Volit orgány spo ku a být do nich Volen;

- předkládat návíhy, podnétY a připomínky ke zlepšení činnost] 5polku;

podílet 5e na stanovovánícilů a forem činnost] spolkUj



4)Č]en má povinnost
seznám]t5e 5e stanovaín]spolku, dodržovét]e, jednat V 50u adu s cíli spo]ku
svědomitě VykonáVat f!nkce V orgánech spolku do n chž by jmenován či Volen
platit člen5ké příspěVky

5)Členitvízaniká
- doručením pGemného oznámenič]ena o Vysto!peníVýboí! spolku;

rozhodnUtím č]enské schúze o VyiouČeni]
nezap]acením č]enských přispěVků V€ dvoU po sobé následuiicích letech;

_ úínrtíč €n3 sdrUžení
po zaplacenÍ piÍspěVkŮ n€ ze Č€nstvÍVe stdnoveném obdobÍzruŠit

čl. vl
o18ány spolku

olgény spo]kt] ]sou:
r,Nel'vyšší olgán spolkU je členská schůze svo]áVaná statutárním oí8ánem jedenkíát za rok, nebo jinak d]e

Č €n5ká 5chůle ]e usnáš€ní schopná, je_]i úča9tna aspoň nédpolovičníVétš na členů, UsnesenijsoU přijata
Větš noU hlasů č]enů přitomných V dobé usnášeni, Každý č en má jeden h as,

členská schůze
- schVa uje stanovy spolku a jej]ch rměny, rozhodlje o zán]k! spolku, pro přijetítěchto rozhodnutíje potřeba
nadpoloVičn í Většiny Všech č]enů 5polku

VoiiVýbor spo ku a íevizora
- schvalUje rozpočet, zpráVu o č nnost], zpráVu o hospodařeníza rnlnUié období a revizní zpráVL];

rozhoduie o !ry|oučení člena;
- Určlje íormy a konkretizaci činnost] pío dalšíobdobíj

2. statutárníorgán spolkuje ko ektivnía tvoří]ejVýbor spolku. Výbor má 5 členů (předseda, pok adnik a 3
č en] Výbor!) a j€ Vo en č en5koU schúzí(n€bo shlomážděním de egátů) Veřejnou Volbou na období5 et,

Ze §Vého střed! Vo í předsedU spo ku a pokladníka, Činnost VýborU 5po]k! řídípředseda ,

Výborspo kU svoláVá předseda nebojinr pověiený čen Výboí!.

5chůz€ VýboíU spo]k! je Volné přístupná č enům spo kU,
připravuje zpráVu o činno9ti za rnlnulé období, náVrh rozpočtU na dalšíobdobí, případné změny stanov, náVíh

cílů da šíčnnost]

čl, Vll

zásady h ospod aření spolku

1spolek hospodařís majetkern (hmotnéafnančníprostředkyú, které naby přisvém Vzniku a V průbéhU 5Vé
činnoýi, Hospodařeníse řídí obecně záVarnými práVními předpisy,

2, Zdrojem příjmů jsou č]enské příspěVky, sponzorské dary, dotace a 8íanty a budou použíVány na činnost
5po ku, Dalšimipříjmy mohou být přúmy Z č nnosti, kterájeVsouladu 5 cí]spo]ku (Vstupnéz pořádaných akcí)
spolek může uzavřít smlouVL] o spoluprácis píáVn]ckou o5obou profinančnízajištěnísvých aktiv;t.

3, Výdajespo kujsou zaměřeny na UskutečňoVánícílů spolku V souladu s fo rma ml č nností pod le těchto stanoV
a rozpoČtem spo]ku,

čl. Vlll
(ontrola hospodaření

1,Kontrolu hospodařeníprovádínejménějednou ročně rev]zor, Vý5 edky předk]ádá statutárnímu or8anu a
člen§ké schúz].



V případě zán;kLr budé případný
neziskové práVnické osobě, jejíž

č1,1x

okolnosti zániku spolku

zby ý majetek po likvidacipředán na základě rozhodnutíč enské schůze

cíle ]sou blízké cíúm 5po kt],

Trto stanovy byly §chÝá enYVe Valech dne 25,2,2015 na členské schůzispo kú z,s,centrum plo Vo ný ča5

Za spolek:

l, á.o raMaíie ŠmolíkoVá předsed

\l
Ťom.s Podzlínel, c en sdruzenI lJ'\\!

óvFRoVAct DoLozhA PRo LE6ALLzAcl
;.d€ o!é óra. !nhJ obe.n tó lladú Valy

1daluň a ň slo naíozeni Žadát€ e)

ladresa mista 1ruáLého pobytu)

Óp eirLo :o,t4s,rgzz (drúna i]l§o dokadú)

Ve Va eclr óié 1 4 20]5,
Andíea Kak.sOVa
(Jméno a pří]meii ovéiu]ici osoby)

OVÉROVAC DOLOZKÁ PRO LEGAL]ZAC
Pód e ověiovaci kn hy ob€cniho úiadu VaLy

(dátuň a ňisIo narozeni žadate e)

(adÉšá ňisla týa ého pobytu]
(drUlračisodokadu)

ý€ Vé 4l] dne 4,0]í 1

(Jňéió a př']ňeii ovéřu]ici osoby)
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