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Stanovy občanského sdružení Delta-Team.cz
čl. I
Název a sídlo
1. Název občanského sdružení je: Delta-Team.cz (dále jen sdružení).
2. Sídlem sdružení je Brno, Chudobova 2635/64, 615 00
čl. II
Charakter sdružení
1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružují hráči
paintballu ke společnému tělovýchovně-sportovnímu vyžití, zejména k účasti na paintballových
hrách, akcích a soutěžích, k pořádání takovýchto akcí pro veřejnost, k pobytu v přírodě a k
využívání společného majetku.
2. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
3. Sdružení je právnickou osobou.
čl. III
Cíle sdružení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpora, rozvoj a organizace sportovních aktivit.
Rozvoj a podpora alternativních sportů jako je paintball mezi širokou veřejností.
Prevence kriminality mládeže.
Pořádání dalších, k cílům sdružení příslušných aktivit.
Hodnoty, zájmy a aktivity těchto jednotlivců vytvářejí hodnoty celé společnosti.
Pobyt v přírodě.
čl. IV
Náplň a formy činnosti

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je:
a. účast na zasedání a jiných řízeních, kde je očekáváno projednávání záležitostí spojených
se sdružením,
b. informování o činnosti sdružení prostřednictvím internetové prezentace,
c. správa a udržování ploch používaných sdružením,
d. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
e. kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl hraní a / nebo pořádání
paintballových her,
f. poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství,
g. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně),
h. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,
i. osvětová činnost.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
čl. V
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být bezúhonná fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství
ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky do sdružení.
2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů
sdružení.
3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a
proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících
se činnosti přípravného výboru.
4. Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
c. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,

d. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena sdružení, zánikem sdružení,
5. Vyloučený člen nemá nárok na vrácení zápisného ani členského příspěvku, tyto prostředky budou
použity pro potřeby sdružení.
6. Člen má právo:
a. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
d. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
7. Člen má povinnost:
a. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení,
b. zaplatit zápisné a platit členské příspěvky,
c. aktivně hájit zájmy sdružení,
d. dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy a dobrými mravy sdružení,
e. podílet se na praktické činnosti sdružení dle svých možností.
8. Výše zápisného je 500,- Kč, výši zápisného může měnit členská schůze. Zápisné nahrazuje členský
příspěvek pro první rok členství.
9. Výše členského příspěvku je 500,- Kč, výši zápisného může měnit členská schůze. Tento příspěvek
se platí ročně. Nehradí se, je-li ve stejném období uhrazeno zápisné.
čl. VI
Orgány sdružení
1.
2.
3.
4.

Členská schůze,
Výbor a předseda sdružení,
Revizor sdružení,
Pokladník.
čl. VII
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně dvakrát ročně.
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor
sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez
ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí
rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí
jinak.
3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4. Členská schůze:
a. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
b. volí výbor sdružení a revizora,
c. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu,
d. přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
e. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
f. stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.
čl. VIII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výbor sdružení je tříčlenný,
Funkčním obdobím výboru je jeden rok.
Výbor ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka (může být i jedna osoba).
Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.
Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení.
Výbor sdružení:

a. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
b. připravuje zprávu o činnosti sdružení za minulé období,
c. připravuje návrh rozpočtu na další období,
d. připravuje případné změny stanov,
e. připravuje návrh cílů další činnosti.
8. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
9. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají
jménem sdružení samostatně.
10. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.
11. Předseda může udělit plnou moc k zastupování sdružení dalším osobám, pokud Výbor udělení plné
moci schválí.
čl. IX
Revizor sdružení
1. Jeho funkčním obdobím je jeden rok a je volen výborem sdružení na členské schůzi.
2. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
3. Má právo nahlížet a vyžadovat k nahlédnutí všechny dokumenty týkající se činnosti a hospodaření
sdružení.
4. Jeho povinností je, v případě zjištění nesrovnalostí v činnosti nebo hospodaření sdružení, ihned
informovat o této skutečnosti předsedu výboru.
5. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.
čl. X
Pokladník sdružení
1.
2.
3.
4.

Má na starosti finance a vedení záznamů o veškeré obchodní činnosti sdružení.
Vybírá zápisné a členské příspěvky.
Nakupuje materiál potřebný pro potřeby sdružení.
Vyplácí náhrady členům sdružení.
čl. XI
Zásady hospodaření

1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, darů, dotací, grantů a příjmů z neziskové činnosti v
souladu s cíli sdružení.
2. Majetek sdružení bude dále využit k činnosti sdružení, který se skládá z:
a. Administrativně – správních výdajů orgánů sdružení,
b. Služeb a prací nutných k činnosti sdružení,
c. Výdajů zaměřených na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem sdružení.
3. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých
aktivit.
čl. XII
Zánik sdružení
1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské
schůze.
2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra České Republiky.
3. V případě zániku sdružení členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání
jednotlivých členů sdružení.
čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 20. 5. 2011
3. Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České Republiky.

