STANOVY

spolku Gwint Klub, z. s.
Článek I

Název spolku
,,Gwint Klub, z. s.“ (dále jen spolek)

Článek II
Sídlo spolku

Prokopa Velikého 118, Český Brod, psč 282 01(dále jen adresa spolku)
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Článek III
Účel spolku

Účelem spolku je rozvoj, propagace a podpora volnočasových aktivit spojených s karetní hrou gwint a s díly spojenými se světem Zaklínače (polský
autor Andrzej Sapkowski).

Článek IV

Činnost spolku
Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., coby
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
1. pravidelné klubové činnosti spočívající v pořádání klubových setkání zaměřených na hraní karetní hry gwint, zkoušení různých strategií a prezentaci hry veřejnosti
2. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
3. pořádání seminářů, přednášek a workshopů směřujících především
k prohloubení povědomí o díle Zaklínač a karetní hře gwint
4. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
5. zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví
6. realizace projektů směřujících k navýšení členské základny spolku i spolupracujících právnických i fyzických osob na území Evropy
Jako vedlejší hospodářskou činnost bude spolek vykonávat prodej vlastních
reklamních předmětů a předmětů pro karetní hru gwint. V případě spolupráce s dalšími subjekty pak i další předměty.
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Článek V

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1. Spolek vymezuje tyto druhy členství:
a) Běžný člen
b) Správce klubovny
2. Běžným členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 13 let
za následujících podmínek:
a) Tato osoba podá písemnou přihlášku se svým podpisem (v případě
osob mladších 18 let podpisem svého zákonného zástupce).
b) Tato osoba zaplatí členský příspěvek ve výši 300 Kč za 6 měsíční členství.
3. Správcem klubovny se může stát fyzická osoba starší 18 let za následujících podmínek:
a) Tato osoba podá písemnou přihlášku se svým podpisem a přihláška
bude schválena předsedou spolku.
4. Okamžikem splnění podmínek uvedených v bodě 2., respektive 3., vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
5. Práva Běžného člena:
a) podílet se na činnosti spolku
b) účastnit se jednání členské schůze
c) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
d) možnost koupit předměty prodávané spolkem se členskou slevou
definovanou pro každý konkrétní předmět
e) možnost účastnit se akcí spolku
f ) možnost účastnit se pravidelných srazů v kterékoliv klubovně
g) podílet se na rozvoji spolku přes členské ankety
6. Práva Správce klubovny:
a) podílet se na činnosti spolku
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na rozhodování hlasováním
c) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku
d) možnost koupit předměty prodávané spolkem se členskou slevou
definovanou pro každý konkrétní předmět
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e) možnost účastnit se akcí spolku
f ) možnost účastnit se pravidelných srazů v kterékoliv klubovně
g) podílet se na rozvoji spolku přes členské ankety
h) možnost čerpat speciální výhody pro Správce klubovny
i) možnost nahlížet do seznamu členů spolku
j) vybírat členské příspěvky
7. Povinnosti Běžného člena:
a) dodržovat stanovy spolku a dodržovat usnesení orgánů spolku
b) podílet se na činnosti spolku
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen
e) platit členské příspěvky ve výši 300 Kč každých 6 měsíců
f ) na vyžádání Správce klubovny se prokázat platným průkazem člena
8. Povinnosti Správce klubovny:
a) dodržovat stanovy spolku a dodržovat usnesení orgánů spolku
b) podílet se na činnosti spolku
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen
e) náležitě opatrovat svěřený majetek spolku a bránit jeho poškození či
ztrátě
f ) účastnit se každého pravidelného srazu klubovny (ve které je správcem), pokud nemůže být účasten, musí zvolit svého zástupce pro
daný sraz
g) aktivně shánět nové Běžné členy a starat se o stávající, kteří spadají
pod klubovnu (ve které je správcem)
h) dohlížet na to, aby všichni zúčastnění na akcích klubovny byli řádnými
členy spolku, případně měli uhrazené vstupné dle podmínek akce
i) vybírat členské příspěvky a v co nejkratším termínu je předat k rukám
předsedy nebo na účet spolku
j) sbírat přihlášky do spolku a v co nejkratším termínu je dodat k rukám
předsedy
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9. Členství ve spolku zaniká:
a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku
b) vyloučením člena členskou schůzí (například v případě opakovanného porušování stanov či neuhrazením členského poplatku)
c) úmrtím člena
d) zánikem spolku
e) z jiného důvodu stanoveného zákonem
10. Seznam členů spolku není veřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu
provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně
podstatných údajů. Na vyžádání člena podá předseda členovi informaci
o jeho zápisu nebo předá potvrzení o výmazu.
11. Ukončením členství se zápis a všechny s ním související informace uchovávají i nadále. Neprovádí se výmaz. Výmaz se provádí jen na vyžádání
člena.
12. Správce klubovny může nahlížet do seznamu členů spolku za účelem
kontroly údajů a platnosti registrace člena.
13. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do
tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Zaplacené členství je nevratné, vyjímkou je pouze zánik klubovny, ve které je člen registrován.

Článek VI
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li účastni alespoň tři členi spolku a zároveň je přítomen předseda. Usnesení jsou přijata většinou hlasů
členů přítomných v době usnášení. Každý člen, který má právo hlasovat,
má jeden hlas. Běžný člen má pouze poradní hlas
3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
volí předsedu a odvolává jej
schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích
a kampaních
g) rozhoduje o provozování kanceláře spolku
h) rozhoduje o zániku spolku
4. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
5. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho
měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna
třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze vyvěsí předseda na webové stránky spolku, a to nejpozději dvacet dní před
jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze předseda vyvěsí na
web spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
6. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské
schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou
schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je předseda, který je oprávněn za něj jednat
ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich
pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
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2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.
3. Předseda má právo změnit stanovy i bez svolání členské schůze, a to za
následujících podmínek:
a) změny budou v písemné nebo elektronické podobě předloženy všem
Správcům kluboven
b) alespoň polovina Správců kluboven vyjádří svůj souhlas do pěti dnů
od přijetí návrhu na změny, nevyjádření názoru se bere jako souhlas
4. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu se stanovami
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

Článek VII
Klubovny

1. Pravidelné srazy spolku probíhají v klubovnách.
2. Klubovna je definovaná Správcem klubovny, časem a dnem pravidelných
srazů, místem a lidmi, kteří se v ní registrují.
3. Klubovna má svého Správce klubovny, ten je vždy právě jeden.
4. O změně místa, času či dne rozhoduje předseda nebo Správce klubovny.
5. Klubovnu vytváří i ruší předseda.
6. V případě zrušení klubovny Správce klubovny odevzdá všechen přidělený majetek předsedovi a postará se o vypořádání vůči členům dané
klubovny.
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Článek VIII
Správní rok

1. Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek IX

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, prodej předmětů a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku.
4. Výplaty prostředků provádí předseda.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího
správního roku.
6. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně předsedou spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek X
Zánik spolku

1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden
na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Tuto osobu zvolí členská schůze po oznámení ukončení činnosti spolku.
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Článek XI

Závěrečná ustanovení
1. 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
předsedou spolku.

V Praze, dne 10. 10. 2016.

------------------------------------Jaroslav Hor
předseda spolku
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