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Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 25.3.2018 a nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkového rejstříku, 

vedeného u Krajského soudu v Brně.

STANOVY

ZO MSKS číslo 10309 Kývalka, pobočný spolek

Článek 1-Název, forma, sídlo

1. ZO MSKS číslo 10309 Kývalka, pobočný spolek (dále jen „pobočný spolek“), je dobrovolný,
nezávislý a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy a sportu. Pobočný spolek je právnickou osobou, 
založenou v souladu se Zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.           
Sídlo má Bořetická 4133/6, 628 00 Brno

Článek 2 - Cíle, účel

    Cílem, účelem pobočného spolku je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov a výcvik  
    psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

Článek 3 - Členství v pobočném spolku

1. Členem pobočného spolku se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu starší 
   18 let, který souhlasí s jeho cíli a stanovami. Nezletilí do 18 roků musí s podáním přihlášky přiložit 
    souhlas zákonného zástupce.
        
2. Hostování – hostování člena jiného spolku je možné na základě jeho žádosti a je podmíněné  
    souhlasem výboru jeho mateřské organizace.

3. Podmínky přijetí nového člena:
    a) písemná přihláška a u mládeže do 18 let navíc souhlas zákonného zástupce
    b) předložení očkovacího průkazu psa ( taktéž hostující člen.) 

4. O přijetí nového či hostujícího člena, rozhodne výbor pobočného spolku na základě písemné přihlášky, 
    nejpozději do 14 dnů od jejího podání. 

5. Dokladem o členství je platný „Členský průkaz MSKS“ a potvrzení o úhradě členských příspěvků  
    formou v něm vylepené svazové známky.

6. Zánik členství v pobočném spolku
    a) vystoupením na základě vlastní žádosti
    b) zrušením pro neplnění členských povinností (zejména finančních závazků) na základě rozhodnutí    
        členské schůze
    c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
    d) dohodou
    e) úmrtím člena

Článek 4 - Práva a povinnosti členů

1.  Člen pobočného spolku má právo zejména:
a) zúčastňovat se všech akcí, pořádaných pobočným spolkem, MSKS a KKR
b) zúčastňovat se členských schůzí pobočného spolku a podávat na ní návrhy, právo hlasovat má 

člen starší 15 let. Pokud se 3x po sobě nedostaví na členskou schůzi, je členství ukončeno
c) být volen do orgánů pobočného spolku má právo fyzická osoba starší 18 let
d) volit do orgánů pobočného spolku
e) využívat inventář pobočného spolku dle provozního řádu

2. Člen pobočného spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy pobočného spolku
b) aktivně a zodpovědně vykonávat svěřené funkce
c) řádně platit členské příspěvky do pobočného spolku
d) nepoškozovat svým jednáním nebo chováním zájmy pobočného spolku ani jejich jednotlivých členů
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Článek 5 - Hospodaření pobočného spolku

1.  Pobočný spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, jejichž výši určuje členská 
     schůze a případnými dary, získanými od fyzických či právnických osob anebo získanými dotacemi.  
     Prostředky vynakládá účelně na úkony, spojené výhradně s činností pobočného spolku, podložené  
     účetními doklady.

2. Členský příspěvek je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31.1. aktuálního roku. Nový člen a hostující   
    člen nejpozději do 14 dnů po oznámení výboru pobočného spolku, že byl do klubu přijat. Spolu s 
    placením členského příspěvku, musí být předložen očkovací průkaz psa s platným očkováním. 

3.  Předseda pobočného spolku v nejbližším možném termínu, po doručení ze sekretariátu MSKS, předá 
   každému registrovanému členu svazovou známku k vylepení do členského průkazu. 

4. Neuhrazením členského příspěvku zaniká v souladu s čl. 4, odst. 2c členství v pobočném spolku. 

Článek 6 - Pracovní činnost pro klub

1. Každý člen má povinnost odpracovat nejméně 5 brigádnických hodin v kalendářním roce, pro potřeby                                              
    pobočného spolku. 
    Brigádnické povinnosti jsou zproštěni: výcvikáři, členové nastupující po 1.8. výcvikového roku.

2. Organizaci brigád (tj. zajištění programu prací, nástrojů a p.), zajišťuje výbor pobočného spolku.   
    Evidenci přítomnosti zaznamenává pověřený člen. Je povinností každého,zajistit si správnou 
    evidenci odpracovaných hodin.

Článek 7 - Orgány ZO

a) Členská schůze 
b) Výbor 

1. Pro platnost rozhodnutí orgánů pobočného spolku se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost     
    nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

2. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která je svolávána podle potřeby výborem pobočného spolku,    
   nejméně však jedenkrát do roka. 

    Požádá - li alespoň jedna třetina registrovaných členů pobočného spolku písemnou formou o svolání        
    mimořádné členské schůze, je výbor povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce.
    Každý člen pobočného spolku má jeden hlas a nemůže se nechat zastupovat jiným členem.    
    
3. V čele pobočného spolku stojí výbor, který je volen na členské schůzi na dobu 5 let. Výbor je   
    statutárním orgánem ZO. 

    O formě volby výboru (kromě předsedy) a počtech jeho členů rozhoduje členská schůze. Členská 
    schůze volí jednotlivé členy výboru do konkrétních funkcí, nebo je konkrétní rozdělení funkcí věcí 
    dohody mezi zvolenými členy výboru. Předseda pobočného spolku je volen tajnou volbou.

    Výbor pobočného spolku má následující obsazení: 
    
    předseda pobočného spolku: Ing. Libor Kyjovský
    pokladník pobočného spolku: Zdeňka Christová
    hospodář-revizor: Bc. Šárka Konečná
    
    Pobočný spolek navenek zastupuje předseda s právem jednat s dalšími subjekty a podepisovat       
    dokumenty.

    Jednotlivé funkce lze vhodným způsobem kumulovat. Změny ve složení výboru lze provést jen na
    členské schůzi. 


