STANOVY
F K K O P I D L N O , z.s.
I. Základní ustanovení
1. Fotbalový klub Kopidlno s názvem FK Kopidlno, z.s. (dále jen FK) je
občanským sdružením provozujícím fotbalovou činnost (sport, tělovýchovu),
organizační a osvětovou činnost. Sdružovat v něm se mohou také jednotlivci bez
členského vztahu k fotbalovému klubu.
2. Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1894 pod názvem Sokol
Kopidlno. Později existovala i pod jinými názvy. FK se hlásí k tradicím
tělovýchovy a sportu v Kopidlně a stává se pokračovatelem a garantem
zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.
3. Sídlem Fotbalového klubu je Kopidlno a klub má přiděleno IČ 47474017.
II. Poslání a cíle spolku
1. Základním posláním FK je:
a) organizovat sportovní, zejména fotbalovou činnost, vytvářet pro ni materiální
a tréninkové podmínky
b) vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní
hospodářskou činností
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá
e) vést své členy k dodržování základních mravních, etických a estetických
pravidel
f) hájit zájmy fotbalového klubu a za tím účelem spolupracovat s orgány obce,
s ostatními organizacemi i jednotlivci
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života obce
III. Orgány FK
- Valná hromada jako orgán nejvyšší
- výkonný výbor jako orgán výkonný
- předseda jako orgán statutární
- kontrolní komise jako orgán kontrolní

1. Nejvyšším orgánem FK Kopidlno je Valná hromada. Schůze Valné hromady
se konají zpravidla jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů FK,
popřípadě výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od
doručení takového doporučení.
2. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o vzniku a zániku FK, v případě zániku o majetkovém vypořádání
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice FK
c) rozhoduje o přijetí a změně stanov
d) volí výkonný výbor a revizní komisi
e) rozhoduje o vzniku a přijetí nového oddílu nebo odboru
f) rozhoduje o zrušení oddílu nebo odboru
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku FK, schvaluje
rozpočet a příspěvky oddílům
h) schvaluje a vydává interní předpisy, kterými se upravují vztahy uvnitř FK,
případně další činnost FK
3. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny
přítomných, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.
4. Výkonným orgánem Valné hromady je výkonný výbor, který zabezpečuje
plnění úkolů FK mezi jednotlivými Valnými hromadami FK.
5. Výkonný výbor má počet členů stanovený Valnou hromadou podle velikosti
členské základny. Počet členů musí být lichý. Výkonný výbor má předsedu,
tajemníka (jednatele) a hospodáře (pokladníka), dále členy s hlasem
rozhodujícím. Výkonný výbor se schází alespoň jednou za dva měsíce.
6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost
c) dbá o hospodárné využívání dotací na činnost a údržbu majetku FK
d) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů fotbalového klubu
e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány města a dalšími organizacemi

7. Výkonný výbor je schopný usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných.
8. Revizní komise provádí revizi hospodaření. Počet členů a její statut schvaluje
Valná hromada.
9. Všechny volené orgány FK mají shodnou délku mandátu a to 5 let.
IV. Společné zásady členství
1. Členem FK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami FK.
2. O přijetí za člena rozhoduje FK.
3. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada FK.
4. Registraci členů upravuje Valná hromada svým interním předpisem.
5. Člen FK může z FK po dohodě vystoupit.
6. Zánik členství
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov,
jiných vnitřních předpisů FK, usnesení a rozhodnutí orgánů FK nebo jiných
členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby,
e) zánik členství vyloučením:
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na
adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou
adresu, kterou FK poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby
toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí
předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je
povinen návrh předložit Valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.
Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo
stanovami.
V. Majetek FK a hospodaření
1. Zdrojem majetku FK jsou zejména:
a) příspěvky členů FK
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
e) příspěvky od jiných organizací a osob, dotace a příspěvky ze státního
rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) majetek přecházející do vlastnictví FK jako nástupnické organizace ČSTV
2. Majetek FK je vlastnictvím FK jako celku. O všech případných změnách
rozhoduje Valná hromada.
3. Kromě majetku, ke kterému má FK vlastnické právo, může hospodařit
s majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým
majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
4. Vlastní hospodářská činnost FK se řídí zásadami schválenými Valnou
hromadou. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje Valná hromada
s přihlédnutím k potřebám a zájmům FK.
5. Jménem FK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru a tajemník
FK (jednatel). K platnosti úkonu předsedy jménem FK je zapotřebí schválení
výkonného výboru FK.
VI. Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 12.3.2016 a nabývají
platnosti dnem registrace.

V Kopidlně dne 12.3.2016

