Stanovy „Klub Hoopers z.s.“

Článek I
Název spolku

„Klub Hoopers z.s.“ (dále jen spolek).

Článek II
Sídlo spolku

Horská 14,352 01 Aš

Článek III
Účel spolku
Účelem spolku je výcvik psů, trénování hoopers a sdružování kynologů
po celém území ČR. Hoopers je v ČR zcela nový psí sport, který je určen pro
širokou škálu kynologických nadšenců. Jedná se o aktivitu vhodnou pro všechny
rasy psů, bez rozdílu věku psa i psovoda. Od štěňat až po psy starší. V ČR není
prozatím klub, který by kynology sdružoval dle jednotných pravidel a pevného
řádu.
Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Účast na psích akcích, závodech a chovatelských výstavách.
2. Vedení zájemců nejen z řad mládeže, ale i střední a starší generace o
kynologii k dodržování základních etických pravidel, informovat je o základním
výcviků psů a psích sportech, převážně hoopers a hoopersagility.
3. Organizování závodů, soustředění, intenzivních trénink, kurzů s
renomovanými trenéry, voříškiád, přednášek o pohybovém aparátu psa a
správném chování se ke psům.
4. Propagace výcviku psů a hoopers.
5. Aktivní spolupráce s jinými kluby a organizacemi, MŠ, ZŠ, DDM, dětskými
domovy, diagnostickými ústavy a další, přednášky o správném chování ke psům.
6. Zajišťování finanční soběstačnosti spolku dalšími aktivitami, které budou
vedeny v mezích platné právní úpravy.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let na
základě písemné nebo elektronické přihlášky. V případě zájemců o členství z řad
dětí a mládeže podává a podepisuje přihlášku zákonný zástupce (rodič).
Členský příspěvek za nového člena do 18 let je stanoven na 50 % členského
příspěvku pro dospělé.
2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční
výši stanoví výbor spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a
současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto
členství.
3. Členové výboru jsou od placení členského poplatku osvobozeni
4. Výbor je oprávněn vyhlásit změnu výše členských příspěvků v průběhu
kalendářního roku, a to v těchto případech:
a) omezením činnosti klubu jako takového v důsledku zásahu vyšší moci
b) nařízením vlády a úpravy legislativy pro spolky
c) noví členové mohou do spolku vstoupit kdykoli v průběhu kalendářního roku
a členství jim vzniká uhrazením členského příspěvku.

3. Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
f) přednostní právo účastnit se akcí pořádaných spolkem
g) přístup k informacím
h) sleva na startovném – odvody spolku: člen 10,- Kč ze startovného
nečlen 100,- Kč ze startovného

4. Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku
b) podílet se na činnosti spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či
volen
d) platit členské příspěvky
e) neprodleně informovat statutární orgán o všech změnách v osobním
životě, týkajících se výkonu činnosti ve spolku (změna adresy, zrušení členství
apod.)
f) nahlásit spolku (pověřené osobě), písemnou nebo elektronickou formou
(email, messenger, whatsap) závažnou změnu ve zdravotním stavu psa nebo jeho
úmrtí

5.Ukončení členství ve spolku:

Členství ve spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku
předsedovi spolku nebo rozhodnutím výboru/členské základny. Ukončit
členství může být provedeno, ze strany spolku, také na základě zjištění opakovaného
hrubého zacházení se psem nejen na závodech, ale kdekoli. Také na základě
opakovaného porušování stanov spolku nebo pravidel. Po zaplacení členského
příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.
Pro stávající členy platí, že členství ve spolku zaniká nezaplacením členského
příspěvku k datu 31.března daného roku. Členské příspěvky není možno hradit ve
splátkách.
Výjimku může udělit pouze výbor a prodloužit dobu splatnosti na zaplacení
členského příspěvku na základě písemné žádosti člena spolku.
Klub Hoopers z.s. má právo vyloučit ze svých řad člena, který porušuje zákon
č. 246/1992 Sb., což je zákon na ochranu zvířat proti týrání, týkajícího se také
množení zvířat bez průkazu původu.

Článek V
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním
orgánem v období 1-2 let nebo jinak podle potřeby.
2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastno alespoň 35 % členů
včetně plných mocí. Jeden přítomný člen může být pověřen plnou mocí
v maximálním počtu 3 plných mocí členů klubu.
Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení. Každý člen má jeden hlas.
4. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastno alespoň
35 % delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době
usnášení. Každý delegát má jeden hlas.
5. Členská schůze musí být svolána minimálně 30 dní před jejím konáním a
členové musí být pozváni písemně nebo elektronickou formou. Například emailem,
přes messenger, whatsapp apod. Zároveň musí být informace o konání členské
schůze vyvěšena na stránkách klubu. Vedení klubu má možnost informovat své
členy o konání členské schůze také zveřejněním na sociálních sítích. Členská
schůze může být svolána a uskutečněna těmito způsoby:
- Klasické zasedání členské schůze s fyzickou přítomností členů
- Distanční zasedání s možností využití počítačových technologií
- Písemnou formou (emailem), kdy předsedkyně klubu zašle všem členům
klubu email s návrhy na projednání a hlasování. Každý člen dostane časovou lhůtu 3
dnů na vyjádření se k jednotlivým bodům. Po skončení daného časového období
nebude na pozdější vyjádření brán zřetel.
V případě konání schůze písemnou formou bude každý email obsahovat
vyjádření k jednotlivým bodům hlasování, celé jméno, číslo výkonnostního průkazu,
adresu a telefonní kontakt. Tzn stejné náležitosti jako jsou uvedeny na prezenční
listině.
V případě distančního svolání členské schůze, musí být před jejím konáním
doručeny plné moci k rukám předsedkyně klubu. V opačném případě nebudou
uznány.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má
3 členy (předseda, místopředseda a jednatel) a je volen členskou schůzí (nebo
shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 5 let.
2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na
základě pracovního plánu spolku.
3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a jednatel.
Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku
pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených
funkcionářů.
4. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 – Delegát
1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v
jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty
na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.
2. Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.
3. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny,
připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny
informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí
výboru.

Článek VI
Správní rok
1. Správní rok začíná 1.března a končí 28.(případně 29.února
následujícího roku).
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.
4. Účetnictví spolku je zpracováváno vždy za rok kalendářní v souladu
s podáním daňového přiznání.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který
nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně
závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných
spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným
v článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku na základě pověření výboru a
předkládá je ke schválení výboru spolku.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího
správního roku.
6. Odměny členům výboru navrhuje předseda spolku na další kalendářní rok.
S jejich vyplacením musí souhlasit členská základna alespoň počtem 35 % hlasů.
V případě, že se v daném roce nekoná členská schůze, nemusí výbor schůzi
svolávat pouze z důvodu stanovení výše odměn pro členy výboru. Návrh na výši
odměn, zástupce výboru zveřejní na stránkách klubu a emailem požádá členy klubu
o vyjádření.

Článek VIII
Kontrola hospodaření
1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát
ročně je předkládána buď při výroční členské schůzi nebo zveřejněním na stránkách
klubu, pokud se členská schůze v daném roce nekoná.

Článek IX
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na poplacení
případných pohledávek a příspěvky jiným organizacím pracujícím se zvířaty
(útulky, depozita).

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost
spolku ustanoveními § 214 a nás1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí
se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo
shromážděním delegátů.

Zpracováno dne 27.10.2020 členským výborem ve složení: Tábery Dagmar
Bauerová Jana
Honomichlová Klára

Předloženo dne 19.12.2020 členské schůzi k projednání a ke schválení.

Schváleno členskou schůzí dne 19.12.2020 jednohlasně.

Platnost nových stanov nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 19.12.2020.

Klub Hoopers z.s. – předsedkyně
Tabery Dagmar

V Aši dne 20.12.2020

