Stanovy
1. lukostřelecký klub Plzeň 1935
I.
Základní ustanovení
1. 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935 je občanským sdružením, sdružujícím své členy
k provozování lukostřelecké činnosti a činnostem s lukostřelbou souvisejících.
2. Sídlem klubu je Plzeň, Gerská 18, PSČ 32300 .
3. 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935 byl registrován u Ministerstva vnitra ČR dne 23. 3. 1993
pod původním názvem LC Škoda Plzeň, číslo registrace VS/1-19648/93-R.
II.
Poslání a cíle klubu
1. Posláním klubu je vytváření podmínek pro sportovní činnost svých členů a uspokojování
jejich sportovních i společenských potřeb.
2. K naplnění tohoto poslání klub zejména:
a) vytváří předpoklady pro provozování lukostřelby svých členů.
b) dle konkrétních možností zabezpečuje materiální zázemí pro lukostřelbu (nájem
lukostřelnice, klubovny apod.)
c) zajišťuje výcvik nových členů klubu, zejména z řad mládeže
d) vychovává vlastní trenéry lukostřelby.
III.
Členství v klubu
1. Členství v klubu je dobrovolné a individuální.
2. Členství v klubu vzniká na základě přihlášky, schválené výborem klubu.
3. Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením
b) vyškrtnutím pro neplnění členských povinností
c) vyloučením pro závažné porušení členských povinností
d) úmrtím člena.
4. Na žádost člena lze na místo vyškrtnutí pozastavit jeho členství až na dobu 5ti let.
IV.
Členská práva
1. Každý člen klubu má právo zúčastnit se akcí organizovaných klubem nebo ČLS po splnění
podmínek stanovených pravidly a směrnicemi ČLS.
2. Každý člen klubu má právo volit od 15ti let věku a být volen od 20ti let věku do výboru
klubu.
3. Každý člen má právo obracet se na výbor klubu se svými žádostmi, stížnostmi a podněty a
o jejich vyřízení musí být do 30ti dnů vyrozuměn. V případě požádání musí být pozván na
jednání výboru klubu, na kterém bude jeho záležitost projednávána.
4. Každý člen klubu má právo kdykoliv z klubu vystoupit nebo požádat o pozastavení
členství v klubu.

V.
Členské povinnosti
1. Každý člen klubu je povinen dodržovat stanovy klubu a ČLS a směrnice a pravidla pro
provozování lukostřeleckého sportu.
2. Každý člen klubu je povinen chovat se šetrně k majetku klubu a dbát o jeho řádnou údržbu.
3. Každý člen klubu je povinen řádně a včas platit stanovené klubové příspěvky a poplatky za
půjčování klubového materiálu.
4. Každý člen klubu je povinen řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce
v klubu a vyvarovat se všech soukromých aktivit, které by byly v rozporu se zájmy klubu.
VI.
Organizace a řízení klubu
1. Orgány klubu jsou valná hromada a výbor.
2. Orgány klubu rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. Valná hromada klubu je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji výbor klubu jednou ročně.
Mimořádnou valnou hromadu je výbor klubu povinen svolat, požádá-li o to nadpoloviční
většina členů klubu.
4. Valná hromada zejména:
a) schvaluje plán činnosti klubu
b) schvaluje rozpočet klubu
c) volí členy klubu
d) schvaluje stanovy klubu a jejich změny
e) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků
f) rozhoduje o změně názvu a znaku klubu
g) rozhoduje o zániku klubu a způsob likvidace jeho majetku
h) vykonává funkci odvolávajícího orgánu v případech disciplinárního řízení
vedeného výborem klubu.
5. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu v době mezi zasedáními valné hromady. Je
nejméně tříčlenný a schází se dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Jeho členy jsou vždy
předseda klubu, hospodář a metodik klubu.
6. Výbor klubu zejména:
a) průběžně organizuje činnost klubu
b) zajišťuje podmínky pro sportovní činnost členů klubu
c) plní funkci prvoinstančního disciplinárního orgánu klubu.
7. Předseda klubu je jeho statutárním zástupcem a zejména:
a) jménem klubu uzavírá smlouvy
b) jménem klubu jedná se státními orgány, institucemi a jinými občanskými
sdruženími.
8. Veškeré smlouvy podléhají předchozímu schválení výboru klubu. Předchozí souhlas
výboru klubu musí být učiněn na konceptu uzavírané smlouvy.
9. Hospodář klubu zajišťuje vedení účetnictví, pokladny a ekonomické výkazy (daňová
přiznání). Osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby zajišťuje vybírání členských
příspěvků a startovného na závodech pořádaných klubem.
10. Metodik klubu zajišťuje organizaci výchovy a výcviku členů klubu, zejména mládeže a
dorostu. Členskou základnu seznamuje s novými poznatky v lukostřeleckém sportu,
zejména s metodou výcviku a s materiálovým vybavením (lukostřeleckým načíním).

11. Valná hromada klubu může ustanovit další potřebnou funkci v klubu a zvolit k jejímu
výkonu některého z členů klubu. Výbor klubu může v době mezi valnými hromadami
klubu pověřit některého z členů klubu výkonem určité funkce s tím, že tuto funkci buď
následná valná hromada potvrdí, nebo zruší.
VII.
Majetek klubu
1. Majetek klubu sestává z movitého majetku a finančních prostředků.
2. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) příspěvky a dotace ČLS
c) dary a dotace jiných právních subjektů
d) příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní a kulturně-společenské činnosti.
3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Přijetím těchto stanov se ruší dosud platné stanovy z 10. 3. 1993. Tyto stanovy nabývají
platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou klubu a účinnosti dnem registrace jejich
nového znění Ministerstvem vnitra ČR.

