LICARD MODEL CLUB LIBEREC, z.s.
Stanovy spolku
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob

Čl. 1.
Název a sídlo
1)
Název spolku je LICARD MODEL CLUB LIBEREC, z.s. (dále jen „spolek“)
Jako neoficiální zkrácenou podobu názvu lze použít slovo LICARD vyvedené hůlkovým písmem
2)

Sídlo spolku je: Vesecká 331, Liberec 25, 463 12

Čl. 2
Účel
Předmět a cíl činnosti spolku:

Účelem spolku je šíření povědomosti o modelářství jakožto zájmové aktivitě, podpora nejen
papírového modelářství v ČR, spolupráce s jinými kluby papírových modelářů i s modeláři z jiných
modelářských oborů, prezentace modelářství u široké veřejnosti jakožto zájmové aktivity u všech
skupin obyvatel a se zaměřením na prezentaci modelářství jako volnočasové aktivity dětí rozvíjející
jejich manuální a jiné dovednosti


Prezentace Liberce a okolí v podobě různooborových modelů z této oblasti



Prezentace klubu LICARD samotného a jeho činnosti


Sdružení osob mající vztah k městu Liberec a okolí (v rozsahu Libereckého kraje), které
spojuje zájem o volnočasovou aktivitu modelářství, a to zvláště papírové modelářství, ale i další
modelářské kategorie
Formy činnosti spolku:


účast členů klubu na modelářských setkáních, výstavách a soutěžích v ČR i zahraničí



tvorba vlastních papírových modelů a jiná publikační činnost



prezentace modelářství na veřejných akcích, jež nejsou primárně spojeny s touto tématikou
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prezentace modelářství a činnosti klubu v multimediální podobě na internetu a jiných
sdělovacích prostředcích


Pořádání modelářských akcí, výstav apod.


Spolupráce s jinými modelářskými kluby, jinými organizacemi i jednotlivci s podobným
zaměřením

Čl. 3
Členství
Podmínky členství

Členem se může stát jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na své bydliště či státní příslušnost
a mající vztah k městu Liberci či okolí (v rozsahu Libereckého kraje) souhlasející bez výhrad se
stanovami spolku

Osoba mladší 15 let se může stát členem spolku pouze se souhlasem jejího zákonného
zástupce


Členství je dobrovolné, nepřevoditelné a nezcizitelné

Druhy členství
Členství ve spolku je tohoto druhu:
a) evidovaný člen
b) čestný člen
c) přispívající člen
Vznik členství


Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.


Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený během ustanovující schůze
nebo v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a dodržování převzatých závazků vůči spolku.


O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky.



Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

Zánik členství
1)
Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na
adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím
člena či zánikem spolku.
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Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské
povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či
prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.
Čestné členství
1)
Čestným členem může spolek jmenovat osobu, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj
zájmů Spolku

O čestné členství se nežádá, je uděleno na základě hlasování členů klubu a po předchozím
souhlasu osoby s udělením čestného členství


Čestný člen nemusí být občanem ČR a nezávisí ani na jeho plnoletosti



Čestný člen nemá hlasovací právo a je zproštěn od placení členských příspěvků

Čl. 4
Práva a povinnosti členů
Evidovaný člen
1)
Evidovaný člen má tato práva:
a) právo účastnit se aktivit spolku dle vlastních časových, osobních a dovednostních schopností
b) právo obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
c) právo reprezentovat svojí příslušnost ke spolku

Evidovaný člen má tyto povinnosti:
a) povinnost nepoškozovat úmyslným jednáním činnost, zájmy a dobrou pověst spolku
b) povinnost dodržovat stanovy spolku
e) povinnost svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen
f) povinnost respektovat rozhodnutí orgánů spolku
g) povinnost ve vzájemném jednání dodržovat platné zákony ČR a snažit se vůči sobě vystupovat
slušně bez omezování práv ostatních členů
Čestný člen
1)
Čestný člen má tato práva:
a) právo účastnit se aktivit spolku
b) právo účastnit se členské schůze s hlasem poradním
c) právo obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
d) právo reprezentovat svojí příslušnost ke spolku
2)
Čestný člen má tyto povinnosti:
a) povinnost nepoškozovat úmyslným jednáním činnost, zájmy a dobrou pověst spolku
b) povinnost dodržovat stanovy spolku
Přispívající člen
1)

Přispívající člen má tato práva:
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a) právo účastnit se aktivit spolku
b) právo účastnit se členské schůze a hlasovat na členské schůzi
c) právo volit a být volen do orgánů spolku
d) právo obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
e) právo reprezentovat svojí příslušnost ke spolku
2)
Přispívající člen má tyto povinnosti:
a) povinnost aktivně se podílet na činnosti spolku dle vlastních časových, osobních a dovednostních
schopností
b) Povinnost řádně a včas platit řádné i mimořádné členské příspěvky určené hlasováním členské
schůze
c) povinnost nepoškozovat úmyslným jednáním činnost, zájmy a dobrou pověst spolku
d) povinnost dodržovat stanovy spolku
e) povinnost svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen
f) povinnost respektovat rozhodnutí orgánů spolku
g) povinnost ve vzájemném jednání dodržovat platné zákony ČR a snažit se vůči sobě vystupovat
slušně bez omezování práv ostatních členů

Čl. 5
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán,
místopředseda a pokladník
Členská schůze
a) nejvyšší orgán spolku
b) skládá se ze všech členů spolku,
c) volí a odvolává ze svého středu předsedu,
d) je svolávána předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na
elektronickou adresu každého člena spolku nejméně 14 dní předem.
e) mimořádná členská schůze může být svolána na žádost minimálně tří přispívajících členů spolku.
Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení
žádosti.
f) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
g) mění stanovy,
h) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
i) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
j) schvaluje roční plán výdajů,
k) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
l) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
m) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá předseda,
n) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou
hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
n) volí místopředsedu,
o) není-li schopná usnášení, svolá ji předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín
náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po
termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání členské schůze je vždy usnášeníschopné,
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p) jednání členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který
distribuuje mezi všemi členy spolku formou elektronické pošty. Pokud některý ze zúčastněných
členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše své výtky odpovědí na původní zápis.
q) určuje výši členského příspěvku a jeho splatnost.
Předseda
a) je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku. . Pro
platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 2 500 Kč z účtu či
pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou spolku.
c) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je
předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví
písemný zápis.
d) předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
e) funkční období jsou 3 roky,
f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
g) pověřuje jiného člena spolku k jednání jménem spolku.
h) Předsedovi přísluší:
- navrhovat vnitřní předpisy spolku,
- vést seznam členů spolku, který je neveřejný,
- spravovat majetek spolku.
- svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,
- podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,
i) předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, složením funkce, úmrtím
předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
j) umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
k) nesmí překročit a zneužít své pravomoci ve vlastní prospěch.
l) nemá-li klub předsedu, je místopředsedou vyhlášeno hlasování na nového předsedu, který musí
být zvolen do 30 dnů od zániku postu předsedy.
Místopředseda
a) zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci na základě
osobních, zdravotních a jiných závažných situací. Po odstoupení, odvolání, úmrtí, či zániku mandátu
Předsedy je statutárním orgánem spolku.
b) koordinuje činnost spolku,
c) je volen členskou schůzí na období 3,5 let,
d) řídí hlasování týkající se předsedy samotného
Pokladník
a) Je volen členskou schůzi na dobu neurčitou
b) pokladník je zodpovědný za klubové finance a svědomitě vede veškeré účetnictví
c) nekalé jednání s jemu svěřenými financemi vede k odvolání pokladníka
d) v případě neobsazenosti funkce pokladníka přebírá jeho zodpovědnosti do doby zvolení nového
pokladníka předseda spolku
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Čl. 6
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty, dotacemi, pořádáním
kulturních akcí, výstav, workshopů a jinou vlastní hospodářskou činností.

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.


S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi

Čl. 7
Zánik spolku
1)
Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2)

Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení



Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.



Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.



Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.


Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.

______________________________________________________________________________________
Stanovy Spolku LICARD MODEL CLUB LIBEREC, z.s. byly schváleny v Liberci dne 25.4.2015 hlasováním
členů na ustanovující schůzi spolku.
Pro hlasovalo: 7 přítomných, proti: 0, zdrželo: 0.
Předsedající ustavující schůze
Vojtěch Volný
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