Moravskoslezský kynologický svaz
Základní organizace č. 20701, Kynologický klub Ostrava - Poruba
K Turkovu 3259, 723 00, Ostrava - Martinov
IČO: 64626849

Stanovy
kynologického klubu Ostrava - Poruba č. 20701
(Platné od 22.09. 2022)

Článek 1
Základní ustanovení
Kynologický klub Ostrava – Poruba č. 20701(dále jen „KK“) Ostrava – Poruba č. 20701, je nezávislý, dobrovolný, demokratický a
nepolitický spolek, sdružující zájemce o chov , výcvik psů a příznivce těchto činností v oblasti tělovýchovy a sportu.
Článek 2
Sídlo spolku
Sídlem KK je K Turkovu č.p. 3259, 723 00, Ostrava-Martinov.
Článek 3
Účel spolku a jeho činnosti
1.

Účelem KK je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov, výcvik a exhibice psů z řad dospělých i mládeže v souladu
s posláním a cíli MSKS.

2.

KK je členem Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen „MSKS“) IČ 0568139
a Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) IČ 697816221, která je vrcholnou organizací pro kynologii v České republice.
Pro KK jsou závazné stanovy MSKS a další normativy vydávané MSKS, KK se samostatně rozhoduje o spolupráci s dalšími subjekty v
České republice i v zahraničí.

3.

KK vytváří nezbytné podmínky pro výchovu v oblasti výcviku a chovu psů.

4.

KK organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce (zkoušky, závody, výstavy, bonitace aj.).
Článek 4
Členství ve spolku

1.

Členství v KK je dobrovolné.

2.

Členem KK je pouze fyzická osoba, která byla nebo bude přijata jako řádný či mládežnický člen.
a) Řádným členem KK je plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami MSKS a která přijme stanovy KK,
podá KK písemnou žádost o členství dle vzoru KK a bude za člena statutárním orgánem KK přijata.
b) Mládežnickým členem KK je fyzická osoba do 18 let, jež byla za člena již přijata, nebo jež podá KK v zastoupení zákonným
zástupcem písemnou žádost o členství dle vzoru KK a bude za člena statutárním orgánem KK přijata. Mládežnické členství přechází
na řádné členství dosažením plné svéprávnosti.
c) Čestným členem KK je fyzická osoba, která souhlasí s podmínkami čestného členství stanovené KK dále viz bod a) Čl.4 těchto
stanov.
d) Fyzická osoba může být členem pouze jednoho KK.
e) Mládežnický člen KK nemá právo volit, přijímat rozhodnutí v rámci orgánů KK a být volen do orgánů KK, stejně jako orgánů MSKS.

3.

KK vede seznam svých členů.

4.

Na přijetí za člena MSKS ani KK není právní nárok. Členství v MSKS ani v KK není převoditelné a u členství v KK není ani přípustný
přechod na právní nástupce.

Článek 5
Přijetí za člena do KK
1.

O přijetí fyzické osoby za člena KK rozhoduje statutární orgán KK, a to na základě písemné žádosti. Proti zamítavému rozhodnutí
Statutárního orgánu KK se uchazeč o členství může do třiceti (30) dnů od doručení rozhodnutí písemně odvolat prostřednictvím
statututárního orgánu KK k členské schůzi KK. Rozhodnutí členské schůze KK je konečné.

2.

Dokladem o členství v KK je platný členský průkaz vystavený a zaregistrovaný na MSKS.

3.

Členství nového člena je vždy na dobu určitou na jeden rok, prodloužení na dobu neurčitou schvaluje statutární orgán KK.

Článek 6
Zánik členství
1.

Členství fyzické osoby v KK zaniká:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) dohodou,
d) dobou určitou,
e) úmrtím nebo omezením svéprávnosti, a to dnem, kdy uvedená skutečnost nastane.

2.

Členská schůze KK může rozhodnout o vyloučení svého člena:
a) který závažným způsobem, nebo opětovně porušil své členské povinnosti uložené právním předpisem, stanovami, případně jinými
(vnitřními) předpisy KK.
b) který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, anebo bylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto o tom, že
spáchal přestupek proti KK, MSKS, či jiné ZO, ZS jejich majetku nebo některému z jejích členů,

3.

O vyloučení člena KK rozhoduje členská schůze KK. Písemné oznámení o vyloučení člena KK na základě přijatého usnesení členské
schůze musí být vyloučenému členovi prokazatelně doručeno. Doručením oznámení o vyloučení členství vyloučené osoby v KK zaniká.

Článek 7
Práva a povinnosti členů
1.

Člen KK je oprávněn zejména:
(a) účastnit se za pořadatelem stanovených podmínek všech akcí pořádaných KK, MSKS, či jiné ZO,
(b) účastnit se členských schůzí KK, podávat na nich návrhy a podněty, jedná-li se o řádného člena,
(c) volit do orgánů KK a MSKS, jedná-li se o řádného člena,
(d) být volen do orgánů KK a MSKS, jedná-li se o řádného člena,
(e) využívat zařízení a vybavení KK za podmínek stanovených jejich vnitřními předpisy.

2.

Člen KK je povinen zejména:
(a) dodržovat stanovy a další předpisy vydané MSKS, či KK a plnit usnesení MSKS či KK,
(b) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce,
(c) řádně platit členské příspěvky KK, s včasně připsanou platbou na účet KK,
(d) nepoškozovat svým jednáním zájmy MSKS, či KK nebo jejich jednotlivých členů,
(e) sdělit statutárnímu orgánu KK jakoukoliv změnu svých osobních, či kontaktních údajů uvedených na přihlášce, a to nejpozději do 15
dnů ode dne jejich změny,
(f) plnit brigády dle členských závazků kk.

Článek 8
Členské příspěvky
1.
2.
3.
4.

Výši členských příspěvků schvaluje členská schůze
V případě nezaplacení členského příspěvku do 31. 12. předchozího roku členství na následující rok zaniká.
Členství lze znovu obnovit zaplacením vstupního + členského příspěvku dle členských závazků KK, pokud nerozhodne
Staturní orgán KK jinak.
Nově přijatý člen je povinen zaplatit vstupní příspěvek + členský příspěvek na příslušný rok dle členských závazků KK.
Článek 9
KK

1.

KK má následující orgány:
a) členská schůze, která je nejvyšším orgánem;
b) statatutární orgán, který je kolektivním statutárním orgánem a který musí mít minimálně 3 členy, z nichž bude zvolen předseda;
c) revizní komise, která musí být nejméně tří členná.

2.

KK musí přijmout vlastní stanovy za předpokladu, že odpovídají stanovám MSKS, ostatním vnitřním předpisům MSKS a právním
předpisům. Obdobně platí vzorové stanovy MSKS pro KK do doby přijetí vlastních stanov.
Článek 10
Členská schůze

1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem KK. Pokud není dále uvedeno jinak, týkají se následující ustanovení tohoto článku všech
členských schůzí KK s tím, že dále budou v tomto článku členové KK označeni jako členové. Členská schůze se koná nejméně jednou
ročně. Zápis z členské schůze KK je KK povinna doručit MSKS nejpozději do 2 měsíců od dne konání členské schůze.

2.

Členskou schůzi svolává její statatutární orgán nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním, a to dle vlastního uvážení nebo na
základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny svých členů,nebo na základě žádosti revizní komise KK. Statatutární orgán KK je
povinen svolat členskou schůzi, která se musí konat do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti.

3.

Člen má na členské schůzi 1 (jeden) hlas. Člen může být na členské schůzi zastoupen jiným členem téže právnické osoby na základě
písemné plné moci, která je přílohou zápisu z členské schůze.

4.

Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů příslušné KK. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných
v době usnášení.

5.

Statutární orgán KK zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího konání. V zápisu musí být
uvedeno, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil a kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze
zvolila, popis průběhu zasedání, popis průběhu rozhodování včetně výsledků hlasování a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí být
podepsán předsedajícím a musí být připojena listina přítomných včetně plných mocí pro zastoupené členy.

6.

Každý člen je oprávněn nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle KK.

7.

Členská schůze zejména:
(a) určuje hlavní zaměření své činnosti,
(b) schvaluje plán své činnosti,
(c) rozhoduje o změně vlastních stanov, členských závazků, řádů a brigád
(d zřizuje a zrušuje vlastní revizní komisi a případně volí a odvolává její členy,
(e) volí a odvolává členy svých volených orgánů,
(f) projednává a schvaluje zprávy orgánů o jejich činnosti,
(g) hodnotí činnost orgánů i jejich členů,
(h) schvaluje způsob, plán a výsledek hospodaření,
(i) rozhoduje o výši, pravidlech a způsobu úhrady klubových členských příspěvků klubu
(j) volí a deleguje členy na sjezd MSKS,
(k) rozhoduje o vyloučení svého člena,
(l) rozhoduje o zrušení s likvidací a o její přeměně,
(m) rozhoduje o vystoupení KK z MSKS,
(n) schvaluje návrhy na jakékoliv odměny členům KK.

8.

Není-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, je její svolavatel povinen svolat náhradní členskou schůzi, která se musí
konat do 30 (třiceti) minut po původním řádném termínu členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu
na počet přítomných členů KK a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Na náhradní členské schůzi lze jednat jen
o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

9.

Výroční členská schůze: je svolávána jednou ročně. Statutární orgán KK na této schůzi seznamuje členy KK s činností za uplynulé období
a předkládá plán činností na období další.

10. Program členské schůze vyhotovuje Statutární orgán nejméně 20 dní před datem konání schůze a doplňují členové nejpozději 14 dní před
datem konání schůze.
Článek 11
Stat.orgán / výbor KK
1.

Výbor je statutárním orgánem KK.

2.

Členové výboru si ze svého středu volí předsedu.

3. Funkční období členů statutární orgánu je čtyřleté. Členové statutárního orgánu mohou být voleni opakovaně.
Členství ve statutární orgánu je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu v téže právnické osobě.
4.

Podpisové právo k finančním transkacím má pouze předseda a zvolený člen statutárního orgánu, kterého si zvolí výbor.

5.

Stat.orgán zejména:
(a) organizuje a řídí vlastní činnost a zájmovou činnost svých členů,
(b) organizuje a řídí hospodářskou činnost svých členů,
(c) vede evidenci o majetku a hospodaření KK,
(d) zajišťuje úhrady svazových příspěvků, vede evidenci klubových příspěvků a jejich úhrad,
(e) zajišťuje vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/ 1991 Sb., řádné podávaní daňových přiznání, řádné a včasné úhrady
daní,
(f) vede seznam svých členů a poskytuje jej MSKS,
(g) zpracovává stanoviska KK k materiálům předkládaným MSKS k vyjádření,
(h) poskytuje MSKS nezbytné evidenční údaje o KK a svých členech včetně jejich změn,
(i) oznamuje MSKS bez zbytečného odkladu změny v orgánech KK,
(j) zpracovává návrhy a podněty pro předsednictvo MSKS a případně pro sjezd MSKS,
(k) hájí zájmy KK a svých členů.

Článek 12
Revizní komise KK
1.

O zřízení revizní komise rozhoduje členská schůze KK. Revizní komise dohlíží, zda jsou záležitosti KK řádně vedeny
a vykonává-li KK svou činnost v souladu s právními předpisy, stanovami MSKS a vlastními stanovami. Zjistí-li revizní komise
nedostatky, upozorní na ně Statatutární orgán. Ze zasedání revizní komise se pořizuje zápis, jehož obsah se obdobně řídí obsahem
zápisu z členské schůze.

2.

Počet členů revizní komise je vždy lichý. revizní komise má 3 (tři) členy, které volí a odvolává členská schůze.
Funkční období členů revizní komise je čtyřleté. Členové revizní komise mohou být zvoleni opakovaně.

3.

Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu KK, ani s funkcí likvidátora ZO.

Závěrečná ustanovení
1.
2.

Povinnosti členů je dodržovat stanovy KK, členské závazky, dodatky, řády a další normativy KK.
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi konané dne 22.9.2022.

V Ostravě dne 22.09.2022

_____________________________________________
předseda KK

