FUTSAL KARVINÁ z.s.
STANOVY
ČLÁNEK I.
NÁZEV A SÍDLO
1) Název spolku:

Futsal Karviná z.s.

2) Sídlo spolku:

Slovenská 2882/2, Karviná-Hranice, 733 01

ČLÁNEK II.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ
1) Futsal Karviná z.s. (dále jen „Futsal Karviná“) je dobrovolným spolkem s vlastní právní subjektivitou ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který jedná vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost, může vlastními úkony nabývat práv, zavazovat se a hospodařit s
vlastním majetkem.
2) Futsal Karviná je právnickou osobou zapsanou do veřejného rejstříku rejstříkovým soudem, provozující
svou činnost v souladu s těmito stanovami, obecně platnými předpisy a příslušnými řády.
3) Futsal Karviná působí na území statutárního města Karviné.
4) Statutárním orgánem Futsal Karviná je předseda správní rady. V případě jeho nepřítomnosti nebo
nečinnosti pak místopředseda správní rady společně s jedním dalším členem správní rady.

ČLÁNEK III.
ÚČEL, CÍLE A POSLÁNÍ
1) Hlavním účelem a cílem Futsal Karviná je komplexně pečovat o rozvoj sportu a kolektivních her, zejména
sálového fotbalu – futsalu na území města Karviné, se snahou dosáhnout co nejvyšší možné výkonnosti a
vytvářet pro něj na všech stupních všestranné podmínky. Svého hlavního cíle dosahuje tím, že je
zřizovatelem, pořadatelem a organizátorem soutěží a turnajů Futsal Karviná. Tuto soutěž přímo řídí svými
orgány na základě stanov, předpisů a řádů, které pro její řízení vydává. Těmito předpisy jsou zejména
Pravidla pro soutěže a turnaje Futsal Karviná, Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní řád, Disciplinární
řád, Hospodářská směrnice, Propozice soutěží apod. (dále jen „řády“). Řády nesmí být se Stanovami
v rozporu a každý člen spolku je povinen se těmito řády řídit.
2) Další cíle a poslání Futsal Karviná jsou:
a) Vést své členy a mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám, k fair play a ke zdravému
způsobu života s cílem zabránit, aby se stávali závislí na alkoholu, drogách a jiných návykových
látkách.

b) Zvyšovat výkonnost v tělovýchově a sportu založenou na maximálním úsilí při výchově mládeže
udržováním co nejširší možné základny a zabezpečováním podmínek pro výkonnostní růst.
c) Pečovat o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti členů organizováním tréninků a soustředění,
uplatňovaných na základě moderních poznatků v tělovýchově a sportu.
d) Budovat, provozovat a udržovat svá nebo užívaná tělovýchovná a jiná zařízení a tím vytvářet
vlastní materiální podmínky pro svou sportovní a společenskou činnost.
e) Zabezpečovat tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné
využívání. Vést své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který vlastní nebo užívá.
f)

Prosazuje a chrání zájmy a práva soutěží a turnajů Futsal Karviná vůči státním, politickým a jiným
orgánům a organizacím v České republice i v zahraničí a dbá přitom všestranného prospěchu
spolku a jeho členů.

g) Zabezpečuje propagaci soutěží a turnajů Futsal Karviná v médiích a vyhlašuje ankety.
3) Futsal Karviná může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku ve
prospěch svých členů. Vytvořený zisk může být použit pouze pro činnost Futsalu Karviná a jeho členů.
4) Futsal Karviná může být členem i dalších organizací.
5) Futsal Karviná je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo
skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a
podobně, je v rámci Futsalu Karviná nepřípustná.
6) Futsal Karviná spolupracuje i s dalšími sdruženími, organizacemi, institucemi i soukromými osobami za
účelem dosažení svých cílů.

ČLÁNEK IV.
ČLENSTVÍ
1) Řádným členem Futsal Karviná se může stát každá osoba, nebo uskupení osob, bez ohledu na svou
politickou nebo společenskou orientaci či vyznání, která projeví aktivní zájem o členství, souhlasí se
stanovami a zažádá o členství ve spolku a je vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy se stane členem.
2) Mládež od 15 do 18 let může získat členství ve spolku za předpokladu písemného souhlasu svého
zákonného zástupce.
3) Členství je dobrovolné a vzniká schválením písemné přihlášky správní radou Futsal Karviná.
4) Členy Futsal Karviná se mohou stát fyzické osoby (jednotlivci), právnické osoby nebo jiná uskupení osob
(členské kluby). Na přijetí za člena není právní nárok. Každý člen musí být evidován buď v registru členů
jednotlivců, nebo v registru členských klubů. Členství jednotlivce ve spolku je výlučně členským vztahem
mezi Futsal Karviná a členem.
5) Jednotlivci mohou na základě projevu své vůle nabýt členství ve spolku následujícími způsoby:
a) Se souhlasem správní rady prostřednictvím podepsané přihlášky, která je součástí soupisky
členského klubu pro daný soutěžní ročník, jehož je členem, kde svým podpisem na přihlášce žádá o

členství ve spolku a stvrdí pravdivost a správnost svých údajů. Dále svým podpisem dává souhlas
s využíváním a zpracováním svých osobních údajů výhradně pro účely spolku a pro účely účasti
v soutěžích a turnajích Futsal Karviná a to na základě zákona, podle stanov, předpisů a řádů Futsalu
Karviná a to po celou dobu svého členství ve spolku.
b) Se souhlasem správní rady u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových
funkcionářů apod. prostřednictvím přihlášky k registraci za člena spolku pro daný soutěžní ročník. Zde
svým podpisem stvrdí pravdivost a správnost svých osobních údajů a uděluje souhlas s využíváním a
zpracováním svých osobních údajů výhradně pro účely spolku a pro účely účasti v soutěžích a turnajů
Futsal Karviná a to na základě zákona, podle stanov, předpisů a řádů Futsalu Karviná a to po celou
dobu svého členství ve spolku.
Seznam členů je neveřejný, ale seznam členů může být zpřístupněn, jen pro potřeby spolkové
činnosti, v rozsahu (jméno, příjemní, ročník narození) a to prostřednictvím internetových stránek
Futsal Karvina z.s., jsou-li zřízeny. Zápisy a výmazy týkající se členství jednotlivců se provádějí vždy k
soutěžnímu ročníku soutěží a turnajů Futsal Karviná. Členství jednotlivců je členstvím s hlasem
poradním.

6) Členské kluby mohou na základě projevu své vůle nabýt členství ve Futsal Karviná tak, že jejich jménem
podá přihlášku odpovědný statutární zástupce klubu, který svým podpisem stvrdí pravdivost a správnost
uváděných údajů souhlas s využíváním a zpracováním klubových údajů výhradně pro účely spolku a pro
účely účasti v soutěžích a turnajů Futsal Karviná a to na základě zákona, podle stanov, předpisů a řádů
Futsalu Karviná a to po celou dobu svého členství ve spolku.
Součástí takto podané přihlášky budou údaje o všech členech tohoto klubu, kteří svým podpisem stvrzují,
že souhlasí, aby se prostřednictvím přihlášky členského klubu stali členy spolku.

Členský klub se stane členem spolku pouze v případě, že o jeho přijetí za člena spolku bude
rozhodnuto správní radou spolku.

Seznam členských klubů je neveřejný, ale může být zpřístupněn prostřednictvím internetových
stránek Futsal Karvina z.s., jsou-li zřízeny, a to jen pro potřebu spolkové činnosti. Zápisy a výmazy
týkající se členství členských klubů se provádějí vždy v k soutěžnímu ročníku soutěží a turnajů Futsal
Karviná. Členství členský klubů je členstvím s hlasem rozhodujícím dle těchto stanov.

ČLÁNEK V.
ZÁNIK ČLENSTVÍ
1) Členství jednotlivce ve Futsal Karviná zaniká:
a) Vystoupením, tj. písemným oznámením správní radě, že ukončuje své členství.

b) Písemným oznámením členského klubu, k němuž je příslušný, že dobrovolně ukončuje své
členství.
c) Vyškrtnutím z důvodu, že přes opakovanou výzvu neuhradil členské příspěvky. K rozhodnutí o
vyloučení je příslušná správní rada.
d) Vyloučením pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení jeho členských povinností nebo vyloučení
pro závažné provinění neslučitelné s členstvím. K rozhodnutí o vyloučení je příslušná správní rada.
e) Neuvedením člena na soupisku členského družstva v soutěžním ročníku soutěží a turnajů Futsal
Karviná.
f)

Zánikem členství členského klubu, k němuž je příslušný.

g) Úmrtím.
2) Členství členského klubu ve Futsal Karviná zaniká:
a) Vystoupením, tj. písemným oznámením správní radě že ukončuje své členství.
b) Odnětím členství správní radou pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností
vyplývajících ze stanov, řádů a předpisů, případně odnětí členství pro závažné provinění
neslučitelné s členstvím.
c) Nepřihlášení žádného družstva členského klubu do soutěží pořádaných Futsal Karviná v soutěžním
ročníku soutěží a turnajů Futsal Karviná.
d) Rozhodnutím správní rady v důsledku insolvenčního či jiného obdobného řízení,
e) Zánikem členského klubu.

ČLÁNEK VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1) Členové Futsal Karviná jsou oprávnění:
a) Obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy k činnosti spolku.
b) Být informován o všech skutečnostech a aktivitách sdružení
c) Od věku 15-ti let být volen do orgánu Futsal Karviná s výjimkou funkcí předseda, místopředseda,
člen správní rady, sekretář, tajemník, hospodář, člen odvolací komise, člen kontrolní komise, kde
mohou být volení členové starší 18-let
d) Je-li před orgány Futsal Karviná projednávána jeho členská záležitost, být osobně přítomen nebo
zastoupen na tomto jednání s možností předkládat svoje návrhy a vyjádření.
e) Účastnit se dle svých zájmů, schopnosti a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a
společenského života v rámci spolku.
f)

Účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují
výchovné působení, odborný a výkonnostní růst a podílet se na všech výhodách, které z členství
vyplývají.

g) Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů sdružení, vznášet dotazy a
připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď, související
s jeho činností v rámci spolku.
h) Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování.
i)

Každý členský klub má právo zúčastňovat se příslušných soutěží Futsal Karviná, mít za tím účelem
registrované hráče podle předpisů spolku a pověřovat členy svého klubu k účasti se valné
hromadě podle podmínek těchto stanov, na nich vystupovat, hlasovat a volit.

2) Členové Futsal Karviná mají tyto povinnosti:
a) Dodržovat stanovy, řády a předpisy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku, pokud nejsou
ke škodě nebo by mohly způsobit ujmu člena.
b) Zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se
rozhodnutím orgánů Futsal Karviná.
c) Vzájemně se podporovat, chránit a šířit dobré jméno spolku a jeho jednotlivých členů.
d) Podílet se na činnosti spolku, být účastni jeho iniciativ směřujících k naplnění cílů spolku, či být
nápomocen v činnostech zabezpečující chod spolku.
e) Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti.
f)

Řádně a včas platit členské příspěvky a oddílové příspěvky, popřípadě jiné poplatky souvisejícím
se členstvím, pokud byla jejích výše stanovena a schválená valnou hromadou, jakož i další finanční
plnění, podle stanov, řádů a předpisů.

g) Členské kluby jsou povinny zajistit dodržování stanov, předpisů a řádů spolku svými členy, členy
svých orgánů, jakož i členy realizačních týmů svých družstev.
h) Sledovat internetové stránky Futsal Karviná, jsou-li zřízený.

ČLÁNEK VII.
ORGÁNY FUTSAL KARVINÁ
Orgány spolku jsou:
1) Valná hromada
2) Správní rada
3) Kontrolní komise
4) Členský klub
5) Další komise
1) VALNÁ HROMADA
a) Je nejvyšším orgánem spolku.
b) Valnou hromadu svolává a řídí správní rada, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání valné hromady se
svolává vhodným způsobem ve lhůtě nejméně třicet dnů před zasedáním.

c) Správní rada svolává a řídí mimořádnou valnou hromadu z podnětu alespoň třetiny členských oddílů nebo
kontrolní komise spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku valnou hromadu do třiceti dnů od dne
doručení podnětů, může ten, kdo podnět podal, svolat mimořádnou valnou hromadu na náklady spolku
sám.
d) Valnou hromadu tvoří členové správní rady a statutární zástupci členských klubů.
e) Na valnou hromadu se zástupci členských klubů – delegáti s hlasem rozhodujícím vysílají vždy po 1
delegátu za každé družstvo v rámci soutěží a turnajů Futsal Karviná. Delegáty tvoří odpovědní statutární
zástupci členského klubu uvedení v přihlášce jako zástupci družstva, případně jím písemně zmocněné
osoby.
f)

Valné hromady se zúčastňují členové komisí volených valnou hromadou a předsedové jmenovaných
komisí správní radou. Tito mají právo na valné hromadě vystupovat a v rámci své působnosti ve spolku
činit valné hromadě podněty či doporučení, nemají však právo hlasovat. Valné hromady se mohou
zúčastnit i další osoby, o jejichž účasti rozhodne správní rada.

g) Průběh valné hromady upravuje jednací řád, který na návrh správní rady schvaluje valná hromada.
h) Valná hromada volí a odvolává předsedu, místopředsedu a členy správní rady, předsedu a členy kontrolní
komise, předsedu a členy odvolací komise a stanovuje odměny případně mzdy členům těchto orgánů
spolku.
i)

Projednává a schvaluje zprávu správní rady o činnosti za uplynulé období, plán a výsledky hospodaření.
Dále projednává a schvaluje zprávu odvolací komise a kontrolní komise.

j)

Schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky a dále změně názvu a symboliky spolku.

k) Schvaluje zkrácení nebo i prodloužení funkčního období orgánů volených valnou hromadou.
l)

Schvaluje zásady pro zavedení a výběr členských příspěvků, jejich výši a způsob použití.

m) Valná hromada ruší nebo mění rozhodnutí správní rady.
n) Rozhoduje o zániku spolku.
o) Rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou svěřeny výslovně stanovami jiným
orgánům spolku.
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech oprávněných delegátů s hlasem
rozhodujícím. Valná hromada rozhoduje třípětinovou většinou přítomných delegátů.
2) SPRÁVNÍ RADA
- Je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě je volena a odvolávaná valnou
hromadou.
- Má zpravidla pět členů – předsedu, místopředsedu a 3 členy a jsou v rámci valné hromady delegáti s hlasem
rozhodujícím.
- Sníží-li se počet členů správní rady, ale neklesne-li počet členů pod polovinu, může správní rada do nejbližší valné
hromady kooptovat další členy.
- Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Správní radu svolává předseda dle potřeby,
nejméně však jedenkrát v každém pololetí.

- Svolává a řídí valnou hromadu a mimořádnou valnou hromadu.
- Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady (zprávy, návrh plánů činností, rozpočet, atd.)
- Předseda správní rady je statutárním orgánem spolku, v jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti pak místopředseda
správní rady společně s jedním dalším členem správní rady. Statutární orgán je oprávněn samostatně jednat a
zavazovat se jménem spolku a reprezentuje Futsal Karviná navenek, zastupuje zájmy spolku při jednání
s veřejnými i soukromými institucemi a subjekty.
- Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě spolku.
- Vytváří podmínky pro realizaci účelů, cílů a poslání spolku a plní úkoly uložené mu valnou hromadou.
- Funkční období správní rady je pětileté. Změny v jeho složení může uskutečňovat každá valná hromada. Vždy
však musí být dodrženy zásady a lhůty pro navrhování a odvolávání kandidátů.
- Zajišťuje hospodaření a správu majetku spolku.
- Může v případě potřeby ustavovat komise pro zabezpečení řízení soutěží a turnajů Futsal Karviná a to například
sportovně technickou komisi, disciplinární komisi, komisi rozhodčích apod. a stanovit odměny členům těchto
komisí.
- V souladu se stanovami rozhoduje o přijetí jednotlivce a členského klubu za člena spolku a rozhoduje i o jejich
případném vyloučení ze spolku.
- Zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, včetně zpracovávání nezbytných statistických údajů.
- Rozhoduje o mezinárodním styku spolku.
- Zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovných zařízení, sloužících k zabezpečení činnosti
spolku.
- Schvaluje odměny případně mzdy trenérů, členů realizačního týmů a zaměstnanců spolku.
- Zajišťuje archivaci a skartaci všech důležitých materiálů a dokumentů.
- Určuje výši oddílových příspěvků.
- Rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady či jiných
orgánů spolku.
K zajištění činnosti spolku může správní rada zřídit sekretariát.
Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Správní rada rozhoduje
třípětinovou většinou přítomných členů.
Není možný souběh výkonu funkce člena správní rady spolku s výkonem funkce statutárního zástupce členského
klubu, nebo výkonu funkce člena dozorčí rady spolku.
3) KONTROLNÍ KOMISE
- Je kontrolním a přezkumným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě a je volena a
odvolávaná valnou hromadou.
- Má zpravidla tři členy, z nichž jeden je předseda kontrolní komise. Sníží-li se počet členů kontrolní komise, ale
neklesne-li počet členů pod polovinu, může kontrolní komise do nejbližší valné hromady kooptovat další členy.
- Schází se podle potřeby. Její funkční období je pětileté. Změny v jejím složení může provádět každá valná
hromada.

- Člen komise nesmí být současně členem jiného voleného ani jmenovaného orgánu spolku.
- Rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy a spory mezi členem a spolkem. Je oprávněná na
základě podnětu přezkoumávat rozhodnutí orgánů spolku, mimo rozhodnutí valné hromady.
- Rozhoduje jako odvolací orgán, o odvoláních proti rozhodnutí správní rady nebo komisí pro řízení soutěží a
turnajů Futsal Karviná ve věcech soutěžních a disciplinárních a ve věcech registračních.
- Rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí správní rady o
vyloučení člena ze spolku.
- Vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává
návrhy. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.
- Provádí revize hospodaření valné hromady a správní rady. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní
komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
- Na žádost kontrolní komise jsou všichni funkcionáři, zaměstnanci, případně členové spolku povinni poskytnout
bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit písemnosti nebo důkazy, pokud je mají k dispozici nebo
poskytnout přiměřenou spolupráci pro účely úspěšného výsledku kontroly.
- Člen kontrolní komise nesmí být volen do žádného dalšího orgánu spolku.
- Postupuje svá průběžná zjištění správní radě, která je povinna se jimi zabývat.
Kontrolní komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Kontrolní komise
rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
4) ČLENSKÝ KLUB
- Základním organizačním článkem spolku jsou členské kluby jako organizační jednotka spolku. Členské kluby
mohou a nemusí mít právní subjektivitu.
- Utvářejí se v libovolných formách na základě potřeb a zájmů jejich členů. O činnosti, hospodaření, způsobu
rozhodování, vnitřní struktuře a názvu družstva (klubu) rozhoduje shromáždění jeho členů.
- V rámci spolku zastupuje družstvo (klub) odpovědný statutární zástupci členského klubu uvedení v přihlášce jako
zástupce družstva, který je tak oprávněn jednat jménem družstva (klubu) a je odpovědný za styk družstva (klubu)
s orgány spolku.
- Členské kluby tvoří valnou hromadu, respektive jejích statutární zástupci. Na valnou hromadu zástupci členských
klubů vysílají vždy po 1 delegátu za každý členský klub v rámci soutěží a turnajů Futsal Karviná a tvoří – delegáty
s hlasem rozhodujícím. Delegáty jsou odpovědní statutární zástupci členského klubu uvedení v přihlášce jako
zástupci klubu, případně jimi písemně zmocněné osoby.
- Členským klubům na základě jejich členství ve spolku vzniká právo účastnit se soutěží v rámci soutěží a turnajů
Futsal Karviná.
5) DALŠÍ KOMISE
- Pro zabezpečení řízení a organizaci soutěží a turnajů Futsal Karviná může správní rada v případě potřeby zřídit
komise a to zejména sportovně technickou komisi, disciplinární komisi, komisi rozhodčích, komisi mládeže,
trenérskou komisí, ekonomickou komisi a jiné.

- Správní rada stanovuje počet členů takto zřízené komise, jmenuje a odvolává předsedu a členy těchto komisí.
- Členem těchto komisí může být jakýkoliv člen spolku, pokud to stanovy výhradně nezakazuji a neupravuji.
- Při své činnosti komise vychází ze stanov, předpisů a řádů spolku, případně podle zákona. Za svou činnost
odpovídají správní radě a valné hromadě.
Takto zřízené komise jsou usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Komise
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Sníží-li se počet členů komise, ale neklesne-li počet členů pod
polovinu, může komise do nejbližšího zasedání správní rady kooptovat další členy.

ČLÁNEK VIII.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2) Spolek vytváří a spravuje finanční fond, který je veden na samostatném účtu u peněžního ústavu. Zdroje
finančního fondu, zdroje majetku a zdroje krytí nákladů spojených s činností spolku jsou zejména:
a) Členské a oddílové příspěvky
b) Dary, příspěvky a dotace fyzických a právnících osob
c) Příjmy z činnosti při naplňování účelu, cílů a poslání spolku
d) Příjmy z vlastní hospodářské činnosti
e) Jiné příjmy
3) Hospodaření s fondem se řídí obecnými právními předpisy a slouží k naplnění účelu a cílů spolku.
4) Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

ČLÁNEK IX.
ZÁNIK SPOLKU
Spolek zaniká:
1) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady.
2) Rozhodnutím soudu.
3) V případě zániku nebo likvidace spolku se likvidační zůstatek použije k veřejně prospěšným cílům
prostřednictvím Statutárního města Karviná a to převodem na jinou právnickou osobu neziskového
charakteru, jejíž účel a cíle jsou blízké účelům cílům spolku.

ČLÁNEK X.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1) Tyto stanovy ruší a nahrazují stanovy spolku (dříve občanského sdružení), které byly registrovány dne
10.09.2003 u Ministerstva vnitra, pod č.j. VS/1-1/54975/03-R.
2) Tyto stanovy je možné měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky schválenými valnou hromadou.
3) Účinnost těchto stanov nastává dnem jejich zápisem do veřejného rejstříku rejstříkovým soudem.
4) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Karviné dne
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