STANOVY
Sportovní klub – Lyžařský klub Abertamy
V Abertamech existoval lyžařský klub od roku 1903. Dnešní název klubu nese od roku 1995,
kdy se v roce 1995 oddělil od místního fotbalového klubu. Pro oba kluby jednotný název TJ RZ
Abertamy (Tělovýchovná jednota Rukavičkářských závodů Abertamy), se stal vzhledem k zániku
závodu na výrobu rukavic, už jen historií. Fotbalový klub si název ponechal. Do roku 1953 se lyžařské
oddíly a ostatní sportovní složky (Sokol, Cvičení žen….) sdružovaly v Tělovýchovné jednotě Sokol
Abertamy. Od roku 1953 v Abertamech fungovaly dva lyžařské oddíly, jeden pod názvem TJ Baník
Abertamy, sdružující zaměstnance Jáchymovských dolů a druhý pod názvem TJ Jiskra Abertamy,
jejímiž členy byli zaměstnanci Rukavičkářských závodů Abertamy. Od roku 1968 existoval pouze
jeden oddíl vystupující pod názvem TJ RZ Abertamy, což bylo až do roku 1995.
I.

Základní ustanovení
1. Název klubu Lyžařský klub Abertamy (dále jen LKAB) a je společenskou organizací,
založenou na demokratických principech.
2. Sídlo klubu – Abertamy, Perninská 243, 362 35
3. Klub sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Každý může do klubu vstoupit a
z klubu vystoupit podle svého vlastního rozhodnutí.

II. Poslání a orientace klubu
1. Úkolem klubu je vytvářet všem členům podmínky pro jejich lyžařskou činnost, hájit
jejich zájmy související se zájmem klubu a usilovat o cílevědomou a progresivní
činnost na úsecích zájmového a závodního lyžování.
2. Ve smyslu poslání klubu se klub bude zajímat především těmito úkoly:
a) iniciovat a vytvářet podmínky pro činnost klubu a jeho členů
b) svou činnost orientovat na běžecké lyžování
c) vyhledávat a v rámci svých možností pečovat o sportovně talentovanou mládež,
zajímající se o běžecké lyžování
d) pořádat malé závody na úrovni regionu, Karlovarský krajský svaz lyžařů
e) zajišťovat společenské potřeby klubu v rámci svých možností v oblasti
informatiky a vzdělávání svých členů ve sportovní oblasti
f) spolupracovat ve své činnosti s ostatními sportovními kluby a oddíly v regionu,
s Karlovarským krajským svazem lyžařů České republiky a případně i s jinými
lyžařskými kluby
III. Práva a povinnosti členů
1. Klub je dobrovolným členem Svazu lyžařů České republiky a Karlovarského
krajského svazu lyžařů.
2. Členem klubu může být každá fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní
příslušnost.
3. Členství v klubu vzniká složením členského příspěvku. Vyloučení člena může provést
pouze VH, pokud člen nezrušil své členství sám.
4. Základní práva člena:
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního a
společenského dění v klubu
b) účastnit se všech akcí klubem pořádaných, organizovat je a navrhovat je
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci činnosti klubu, jeho orgánů
i jeho dalších členů jakož i vznášet dotazy a připomínky k činnosti klubu
d) účastnit se jednání orgánů klubu, navrhovat a volit orgány klubu
e) být volen do orgánů klubu
5. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena
b) vyloučením člena VH
c) zánikem klubu

d) nezaplacením členského příspěvku do 1. 12. Kalendářního roku
IV. Členský příspěvek
1. Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti ke klubu. Zaplacení členského
příspěvku se dokládá příslušným dokladem.
2. O členství klubu se vede řádná evidence.
3. Výši členského příspěvku na další kalendářní rok určuje VH klubu.
V. Organizační struktura klubu
1. Nejvyšším orgánem klubu je VH klubu, která zejména:
a) schvaluje stanovy klubu a jejich změny
b) volí a odvolává klubový výbor
c) volí a odvolává předsedu klubu
d) schvaluje zásady a koncepci činnosti klubu
e) schvaluje zprávy a podklady o činnosti klubu
f) schvaluje výsledky finančního hospodaření klubu
g) schvaluje výši členských příspěvků
h) rozhoduje o symbolice a názvu klubu
i) rozhoduje o zániku klubu
2. VH se koná nejméně 1x ročně zpravidla po skončení zimní sezony
3. V období mezi VH řídí činnost klubu výbor klubu. Výbor klubu je 3 členný
4. Právní odpovědnost klubu reprezentuje předseda klubu, místopředseda a pokladník.
Tyto osoby jsou zároveň statutárními zástupci klubu. Tyto osoby jsou povinny o
svých rozhodnutích a jednáních skládat účty VH
VI. Finanční hospodaření klubu:
1. Příspěvky od SL ČR
2. Příspěvky od KSL KK
3. Jiná vlastní společenská činnost
4. Příspěvek na pořádání závodů, akcí od zřizovatele Města Abertamy
5. Zpráva o hospodaření je součástí každé VH
VII.

Volby-volební řád
1. Volit na VH může jen člen klubu. Volební období je dvouleté
2. Volby na VH se provádí tajným hlasováním. Volby se mohou konat pouze za
přítomnosti nejméně 50 % možných členů klubu starších 18 let. Nelze-li volby
uskutečnit pro malou účast členů, musí výbor svolat další VH a to nejpozději do 14
dnů. Zde je možné provést volby za přítomnosti nejméně 25 % členů klubu starších 18
let. Nebylo-li by možné uskutečnit volby ani v tomto případě, musí klubový výbor
klub rozpustit a vyrovnat se, se všemi závazky tak, aby členové klubu nebyli
poškozeni.
3. Hlasování v klubovém výboru se provádí aklamací. Hlasovat lze jen při nadpoloviční
účasti členů výboru klubu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Odstoupení z volené funkce lze provést pouze na VH. V případě zvláštních okolností
(úmrtí, zahraniční pobyt apod.) řeší tuto okolnost ku prospěchu klubu předseda klubu.

VIII.

Právní postavení a majetek klubu
1. Klub je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 o sdružování občanů
2. Za klub jedná jeho jménem klubový výbor a to i prostřednictvím předsedy klubu,
místopředsedy klubu, pokladnice klubu nebo i dalších osob, pokud tím budou klubem
pověřeny
3. Majetek klubu musí být řádně spravován, evidován a skladován

IX. Závěrečná ustanovení
1. Jakékoli další změny a doplňky těchto stanov platnosti dnem jejich registrace ve
smyslu zákona
2. Stanovy byly schváleny VH klubu dne 26. 04. 1996
3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na MV ČR, 28. 06. 1996
4. Tyto doplněné stanovy byly schváleny VH klubu dne 30. 4. 2007
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Statutární zástupci klubu:

Eva Hejtmánková, předseda, Abertamy, Perninská 243 (od roku 2007,
do roku 2007 Stanislav Kabeš)
Otakar Sedlecký, místopředseda, Abertamy, Rybná 42 (od roku 2007,
do roku 2007 Eva Hejtmánková)
Gerlinda Ličková, pokladnice, Abertamy, Krátká 458 (od roku 2007,
do roku 2007 Jana Čečáková)

