
                                                  S T A N O V Y
                 Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku      
                                                         změna č. 2           

Článek I. - Název a sídlo
                                                
Název: 

  Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost  na Špičáku

          
         Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost Na Špičáku je nestátní 
         nezisková organizace. 
  .      Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost ( dále jen CAO -JS) je 
         dobrovolné, nezávislé sdružení občanů a  organizací s působností na území ČR.
         V Centru aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti se  mohou dobrovolně sdružovat 
         i další oddíly ,odbory a  zájmové skupiny ( dále jen oddíly).       
          
Sídlo:         Klášterec nad Ohří, Mikulovice 57, pošta 432 01 Kadaň

 

Článek II. - Činnost a cíle společnosti
1.      Hlavním předmětem činnosti Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti 
Na Špičáku a jejím cílem je organizování volnočasových aktivit  dětí a mládeže.
Cílovou skupinou, pro kterou je určena činnost sdružení, jsou děti a mládež, ale 
sdružení je otevřené i  pro všechny další zájemce z řad veřejnosti, kteří souhlasí s cíly
a posláním sdružení. 

Cíle činosti:
1.1.   organizovat 
1.1.1.   zejména  zájmovou činnost  na úseku  chovu hospodářských zvířat 
1.1.2.   další zájmové činnosti, spojené s rozšiřováním znalostí a vědomostí svých členů
            i nečlenů  a to i  v oblasti využití moderních informačních technologií (informační 
            společnost).
1.1.4.   další činnosti, sloužící k vyplnění volného času zájemců z řad veřejnosti, zejména
            dětí mládeže, ale i zájemců z řad dospělých.          
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1.2.   vytvářet možnosti 

1.2.1. využívání svých zařízení pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak  dětí a mládeže
          
1.2.2. využívání svých zařízení pro zájemce z řad veřejnosti o chov vlastních hospodářských 
          zvířat, kteří k tomu nemají jinde technické zázemí, ale rádi by vlastnili nebo se starali
          o vlastní zvíře ( např. králíka,kozu, ovci, krávu apod.), zejména z řad dětí a mládeže, 
          ale i z řad dospělých zájemců jako forma  aktivního odpočinku a relaxace.
           

1.3.   vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní 
         ekonomickou  činností.

1.4.   budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá

1.5.   hájit zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat s
         orgány města  a dalšími organizacemi a jednotlivci.

Článek III - Právní postavení a majetek
1.1     Jezdecká společnost je samostatným nezávislým občanským sdružením s právní
          subjektivitou - je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat 
          se  a má samostatnou majetkovou zodpovědnost. K plnění svých úkolů může používat
          i majetku, který má pronajatý, zapůjčený apod. Hospodaření s takovým majetkem
          se řídí obecně platnými právními předpisy nebo smlouvami k tomu účelu uzavřenými.

1.2.    Vlastní hospodářská činnost CAO -JS se řídí obecně platnými právními předpisy a 
          výnosy  z ní slouží především k zajištění podmínek pro všestrannou činnost Centra 
          aktivního odpočinku - Jezdecké  společnosti Na Špičáku. Vlastní ekonomická činnost
          není provozována za účelem vytváření zisku. Prostředky získané z vlastní 
          ekonomické  činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti CAO- JS a to buď jako
          provozní prostředky ( včetně mzdových nákladů)  nebo jako prostředky na zakoupení 
          hmotného či nehmotného  investičního majetku  nebo jako prostředky na pořízení 
          krátkodobého majetku.          
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2.      Jménem Centra aktivního odpočinku- Jezdecké společnosti Na Špičáku  jedná 
         navenek  předseda, v případě jeho nepřítomnosti  místopředseda, případně další
         členové VV  v rozsahu svých pověření.
         Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma, pak k jeho 
         platnosti a účinnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, případně jimi 
         pověřený  zástupce COA -JS.

3.       K zabezpečení svých ekonomických  funkcí může valná hromada rozhodnout
          o zřízení vlastního hospodářského zařízení , nebo o založení společného podniku
          s jinou právnickou nebo fyzickou osobou.                               

Zdroje příjmů CAO-JS  jsou:

 
•  finanční prostředky ze státního rozpočtu (státní příspěvky a dotace) 
•  členské příspěvky
•  příspěvky od jiných organizací a sponzorů
•  poplatky za služby
•  vlastní ekonomická činnost
•  dary od jiných organizací a osob
•  příjmy z organizování zájmové činnosti   

Centrum aktivního odpočinku -Jezdecká společnost je oprávněna zřizovat potřebné účty 
související s její činností v souladu s platnými předpisy.

Článek IV- Členské příspěvky

Výši členských příspěvků schvaluje Výkonný výbor.
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Článek V - Organizační výstavba a orgány společnosti
 
Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká společnost je samostatným právním subjektem.

Orgány Centra aktivního apočinku - Jezdecké společnosti jsou:

1.      Valná hromada
2.      Výkonný výbor
3.      Revizní komise

V 1. - Valná hromada      

1.       Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem CAO - JS. VH se  svolává
          nejméně jednou za tři roky. Pokud o svolání VH požádá 1/3 členů JS, výkonný 
          výbor,  revizní komise nebo předseda JS, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení
          žádosti.

2.       VH zejména:
2.1     rozhoduje o  zániku CAO - JS.V případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání.
2.2     rozhoduje o názvu, sídle a symbolice CAO - JS
2.3     rozhoduje o přijetí a změnách stanov CAO - JS
2.4     volí výkonný výbor a revizní komisi na dobu tří let
2.5     rozhoduje o přijetí nebo zřízení oddílu a o jeho zrušení
2.6     projednává a schvaluje roční zprávu o hospodaření a rozpočet CAO - JS pro příští 
          období
2.7     projednává, bere na vědomí a přijímá opatření ke zprávám revizní komise
2.8     stanoví hlavní směry činnosti CAO - JS
2.9.    rozhoduje o vstupu CAO - JS do společného podniku, akciové společnosti apod.
2.10   rozhoduje o nabývání a prodeji nemovitého majetku

3.       Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
          starších 18ti let. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny
          přítomných  členů.
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V 2. - Výkonný výbor

1.        Výkonný výbor ( dále jen VV) je výkonným orgánem VH a řídí činnost CAO - JS   
            mezi jednotlivými VH. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou ve výlučn é
            pravomoci VH.

2.         Výkonný výbor má  3-5 členů. Ze svého středu volí předsedu a  místopředsedu. 
 
3.         výkonný výbor zejména:
3.1       zabezpečuje usnesení VH
3.2       organizuje a řídí sportovní, další zájmovou  a ekonomickou činnost CAO - JS
3.3       připravuje podklady pro VH, zejména zprávu o činnosti, rozpočet, přehled o
            hospodaření a návrh hlavních směrů činnosti CAO - JS.
3.4       dbá o hospodárné využívání majetku CAO - JS a jeho údržbu
3.5       rozhoduje o nabývání a prodeji movitého majetku a zvířat a o pronájmu nemovitosti
3.6       rozhoduje o přijetí  členů,zrušení  členství a vyloučení členů , registraci jezdců, 
            koní, přijetí dalších odborníků, o zřízení nebo zrušení pracovního místa.
3.7      vede evidenci členů a úhrad členských příspěvků
3.8      rozhoduje o druhu, zahájení a ukončení ekonomické činnosti
3.9      zajišťuje operativní spolupráci s orgány města, podniky a podnikateli a dalšími
            organizacemi, orgány a fyzickými osobami
3.10    k zabezpečení činnosti CAO - JS vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném
            rozsahu

4.         Předseda svolává VV podle potřeby. VV je  schopen se usnášet, je-li přítomna 
            nadpoloviční většina jeho členů.  K platnosti usnesení  je třeba souhlas nadpoloviční
            většiny přítonýmných.

5.        Navenek jedná jménem CAO - JS předseda, případně další členové VV v rozsahu 
           svých  pověření. Předseda je statutárním orgánem JS, v případě nepřítomnosti jej 
           zastupuje   místopředseda v plném rozsahu.
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5. 3 -  Revizní komise
1.        Revizní komise (dále jen RK) má tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který
           se s hlasem poradním zúčastňuje schůzí VV.

2.        RK kontroluje :
                                     hospodaření CAO -JS   
                                     plnění usnesení VH a VV.

3.        O své činnosti předkládá zprávy VH, navrhuje opatření k odstranění zjištěných
            závad.

4.        Předseda RK svolává RK dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.

Článek VI - Členství v Centru aktivního odpočinku - Jezdecké 
společnosti Na Špičáku
                                               
1.         Členem CAO - JS se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí 
            s posláním a stanovami CAO-JS, v rámci svých možností se podílí na činnosti 
            CAO-JS a uhradí  členské  příspěvky.
            Podáním přihlášky vyjadřuje žadatel o členství svůj souhlas se stanovami a s 
            posláním a cíly Centra aktivního odpočinku -Jezdecké společnosti.
2.         Fyzická osoba může být členem CAO - JS od 12ti let věku. Hlasovací právo má od
            18ti let věku.
3.         Při hlasování má každá fyzická osoba starší 18ti let  i právnická osoba jeden hlas.

4.         Členství v CAO - JS může být ukončeno:
4.1       oznámením člena o ukončení členství
4.2       ukončením pro neplnění členských povinností, zejména při nezaplacení členského
            příspěvku po dobu delší než 3/4 roku
4.3       vyloučením pro hrubé nebo opakované porušení  bezpečnostních
            a dalších pravidel.
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Článek VII - Zánik společnosti a rozdělení majetku 

O zániku Centra aktivního odpočinku -Jezdecké společnosti může rozhodnout pouze za tím 
účelem svolaná mimořádná valná hromada. K jednání o zániku společnosti je třeba 
přítomnost nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem a k platnosti usnesení o zániku 
společnosti je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem. 

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

1.         Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace a byly schváleny přípravným 
             výborem dne 2. dubna 2002.

2.         Tyto stanovy lze měnit pouze písemným dodatkem. 

3.         Změna stanov se oznamuje Ministerstvu vnitra ČR do 15ti dnů od jejího schválení
            VH ve dvojím vyhotovení.
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4.        Toto znění stanov se považuje za doplněk č. 2 Stanov Jezdecké  
           společnosti Na Špičáku ze dne 2. dubna 2002, zaregistrovaných 
           dne 22.4.2002 MV ČR pod
           č.j.  VJ/I-1/50 006/002 - R, s přiděleným IČO 265 92 592.
           
5.        Tato změna  Stanov je platná od 1.dubna  2005.

6.        Tato změna Stanov byla projednána a schválena Valnou hromadou 
           dne  27. března 2005.
                                         
                                                            
                                                                                       ____________________________
                                                                                        Kateřina Dufková - předsedkyně
            
Zaregistrováno Ministerstvemvnitra ČR 
dne 22.4.2002 pod č.j. VJ/I-1/50 006/02 - R
IČO 265 92 592
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