Stanovy JK Naděje

STANOVY
Jezdeckého klubu Naděje
Čl. 1
Jezdecký klub Naděje se sídlem v Brně (dále jen JK) je dobrovolná, nezávislá,
demokratická společenská organizace sdružující zájemce o jezdectví a jezdecký
sport.
Čl. 2
JK zajišťuje zájmovou činnost členů, jezdecký výcvik členů, dle možností i
jejich účast na jezdeckých soutěžích. Vytváří podmínky pro hypoterapii a
jezdeckou činnost dětí i nečlenů JK.
Čl. 3
1. Při činnosti uvedené v článku 2 bude JK spolupracovat s
a) Ústavem tělesně postižených dětí Boskovice, s Charitou Betana Boskovice
v oblasti hyporehabilitace na koních klubu za úhradu,
b) s Domem dětí a mládeže Boskovice a MŠ Boskovice v oblasti akcí pro děti,
za vstupné,
2. JK bude umožňovat jezdecký výcvik a rekreační ježdění na koni pro zájemce
z řad dětí a dospělých - nečlenů za úplatu.
Čl. 4
1. Členem JK se může stát každý český občan nad 10 let věku, který souhlasí se
stanovami JK na základě přihlášky.
2. O členství rozhoduje výbor JK na základě písemné přihlášky, u dětí mladších
18 let se souhlasem rodičů nebo právních zástupců.
3. Pro přijetí člena je současně nutné potvrzení o zdravotním stavu, k přihlášce
musí být také přiloženo potvrzení o pojištění proti úrazu a potvrzení o zaplacení
vstupního příspěvku.
Čl. 5
Dokladem o členství je platný členský průkaz JK, vystavený výborem JK, který
zůstává majetkem JK. Při jeho ztrátě provádí úhradu člen průkazu. Členský
průkaz ztrácí platnost se ztrátou členství.
Čl. 6
Členství zaniká:
a) vystoupením na základě vlastní žádosti,
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b) zrušením pro neplnění základních povinností, např. finančních závazků, na
základě rozhodnutí členské schůze,
c) zrušením členství,
d) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze,
e) úmrtím člena.
Čl. 7
Práva členů:
a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných JK,
b) zúčastňovat se jezdeckého výcviku na koních JK,
c) zúčastňovat se členských schůzí JK s právem hlasovat a volit a od 18 let být
volen do funkcí JK.
Čl. 8
Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy a další normativy vydané JK a plnit usnesení JK,
b) aktivně a odpovědně a na nejvyšší úrovni vykonávat svěřené funkce,
c) řádně platit členské příspěvky,
d) zaplatit vstupní příspěvek při přijetí za člena JK,
e) zúčastňovat se všech akcí pořádaných JK,
f) dodržovat provozní řád JK,
g) nepoškozovat svým jednáním a chováním zájmy JK ani jednotlivých členů,
h) dbát o řádné a hospodárné udržování inventáře.
Čl. 9
Členské příspěvky
Výši členských příspěvků stanoví členská schůze. Příspěvky platí všichni
členové ve stanovené výši.
Výbor může v prokázaných případech snížit nebo prominout příspěvky
jednotlivcům.
Čl. 10
Kárná opatření
Kárná opatření jsou ukládána výborem pouze v nezvratně prokázaných
případech porušení stanov a ostatních normativů JK. Kárná opatření musí být
ukládána uvážlivě. Podle vážnosti provinění lze uložit:
a) výstrahu,
b) napomenutí,
c) zastavení činnosti,
d) vyloučení.
Návrhy na udělení kárných opatření může podávat disciplinární komise, pokud
ji výbor ustanovil.
Vyloučení člena je krajním řešením, a proto o něm může rozhodnout pouze
členská schůze.
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Každý člen JK má právo se proti udělení trestu odvolat k předsedovi JK.
Čl. 11
1. Nejvyšším orgánem JK je výroční členská schůze, která je oprávněna
rozhodovat o všech záležitostech života organizace. Výroční členská schůze
se schází nejméně jedenkrát ročně.
2. Výroční členská schůze :
a) volí předsedu JK a odvolává jej,
b) volí a odvolává místopředsedu JK,
c) volí kontrolní komisi,
d) rozhoduje o vyloučení člena JK.
3. Výroční členská schůze schvaluje:
a) zprávu výboru o jeho činnosti,
b) plán činnosti JK,
c) způsob hospodaření a plán hospodaření JK,
d) výši členských příspěvků.
Čl. 12
Nejvyšším orgánem mezi výročními čl. schůze je členská schůze, která je
svolávána podle potřeby.
Čl. 13
V čele JK stojí výbor, který je volen na výroční členské schůzi na dobu 2 let. O
formě volby výboru a počtech jeho členů rozhoduje tato členská schůze.
Čl. 14
1. Výbor JK řídí činnost mezi výročními schůzemi, je oprávněn ukládat kárná
opatření.
2. Výbor JK je povinen:
a) organizovat a řídit zájmovou činnost členů,
b) organizovat a řídit hospodářskou činnost,
c) vést evidenci o hospodaření JK,
d) vést evidenci o členské základně a placení členských příspěvků,
e) hájit zájmy členů JK,
f) svolávat výroční členskou schůzi a řádnou členskou schůzi ve
stanovených termínech.
3. Za výbor JK jedná jeho předseda a místopředseda, a to každý samostatně.
Čl. 15
1. Předseda a místopředseda výboru JK jsou voleni výroční členskou schůzí
tajnou volbou na funkční období dvou let.
2. Předseda řídí práci výboru JK a jedná jeho jménem navenek. V případě jeho
nepřítomnosti plní jeho funkci místopředseda výboru JK.
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Čl. 16
K zajištění činnosti uvedené v článku 2 JK hospodaří se svým majetkem, který
tvoří:
a) vstupní příspěvky členů JK,
b) majetek zapůjčený členy přípravného výboru JK,
c) koně zapůjčené členy přípravného výboru JK,
d) členské příspěvky,
e) dary sponzorů,
f) příjem z činnosti JK,
g) ceny ze soutěží (peněžité).
Čl. 17
V případě zániku činnosti JK přechází majetek JK zapůjčený členy přípravného
výboru zpět na tyto členy JK, kteří jsou oprávněni provést likvidaci JK. Vstupní
příspěvek podle čl. 16 písm. a) se vrací zpět členovi, který ho zaplatil.
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