STANOVY
Otužilci „Promrzlé pyjavice“ České Budějovice, z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: Otužilci ”Promrzlé pyjavice” České Budějovice (dále jen ”spolek”).
2. Sídlem spolku je Zachariášova 1, 37004 České Budějovice.
3. Spolek působí na území města České Budějovice v okolí řek Malše a Vltavy.
4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
5. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických osob a byl založen
za účelem naplňování společného zájmu svých členů.
6. Spolek má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu
svých prostředků a je způsobilý k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož
i takovým, jež napomáhají k plnění jeho poslání.

čl. II
Účel spolku
1. Sdružování osob s kladným vztahem k otužování a osob se zájmem o zimní plavání,
dálkové plavání a plavání.
2. Osvěta veřejnosti o benefitech otužování.
3. Zajištění účasti členů spolku na závodech zimního plavání a dálkového plavání.
4. Pořádání závodů v zimním plavání a dálkovém plavání.
5. Pořádání charitativních akcí v otužování, zimním plavání a dálkovém plavání.

čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1. Sdružovat osoby se zájmem o otužování, zimní plavání a dálkové plavání a pravidelné
tréninky a setkání.
2. Organizovat závody v zimním a dálkovém plavání.
3. Zajišťovat finanční prostředky nezbytné pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
4. Realizovat osvětovou činnost prostřednictvím sociálních sítí.
5. Spolupracovat s různými organizacemi – sdruženími, firmami, městskými orgány a úřady a
dalšími orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi a
jednotlivci.
6. Zajišťovat průběžně, plánovitě a cílevědomě zvyšování tělesné zdatnosti a výkonnosti
svých členů, zajišťovat vzdělávání svých členů, jejich školení a trenérské kurzy.
7. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.
8. Získat členství v Českém svazu plaveckých sportů (ČSPS) a České unii sportu (ČUS).
9. Spolek je organizací nepolitickou a přístupnou každému.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Vznik členství:
a) členství ve spolku je založeno na principu svobodné volby a člen může kdykoliv ze
spolku na vlastní žádost vystoupit;
b) členství ve spolku je aktivní;
c) členy spolku se na základě písemné přihlášky mohou stát fyzické osoby starší 15ti let;
d) přihlášku ke členství přijímá výbor, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku;
e) zakládajícími členy spolku je alespoň 5 osob, vedených společným zájmem vést
spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, členství vzniká dnem
rozhodnutí příslušného orgánu spolku o přijetí člena;
f)

člen spolku souhlasí, aby spolek uchovával a zpracovával v neveřejném seznamu
členů evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo
sídla, datum narození nebo IČ, kontaktní tel., e-mail apod. Tyto údaje mohou být
zpřístupněny výhradně pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem.
Členové spolku byli řádně poučeni ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb. o
zachování jejich práv stanovených tímto zákonem.

2. Členství zaniká:
a) rozhodnutím o vyloučení;
b) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
c) úmrtím člena spolku;
d) zánikem spolku.
3. Člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
c) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
d) být volen do orgánů spolku;
e) volit.

4. Člen má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
b) platit členské příspěvky;
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním spolku.
čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – výbor a předseda
2. Nejvyšší orgán – členská schůze
čl. VI
Statutární orgán – výbor a předseda
1. Statutárním orgánem spolku je výbor a předseda, schází se nejméně dvakrát ročně.
2. Funkční období výboru je čtyřleté.
3. Výbor má pět členů. Ti jsou voleni členskou schůzí na dobu maximálně 4 let. Počet členů
výboru musí být vždy lichý.
4. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo
rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy spolku.
5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru, každý člen má 1
hlas.

6. Výbor volí ze svého středu předsedu, který zastupuje spolek navenek.
7. Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce,
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
8. Každý ze členů statutárního orgánu jedná jménem spolku samostatně.
9. Výbor zejména:
a) volí předsedu spolku;
b) navrhuje stanovy spolku a jejich změny, navrhuje zánik spolku;
c) připravuje rozpočet spolku, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období;
d) konkretizuje činnost pro další období;
e) navrhuje výši členských příspěvků pro příslušný kalendářní rok;
f)

prvními členy výboru jsou:

Markéta Čápová, nar. 16.3. 1976, bytem Zachariášova 1, 37004 České Budějovice
Miloslav Čáp, nar. 21.8.1969, bytem Zachariášova 1, 37004 České Budějovice
Petra Mahrová, nar. 20.1.1975, bytem Kněžskodvorská 5, 37004 České Budějovice
Jiří Borovka, nar. 16.3. 1976, bytem J.Š. Baara 1722/72, 37001 České Budějovice
Jan Stehlík, nar. 10.7.1978, bytem Pod lékárnou 7, 37006 České Budějovice
g) Prvním předsedou spolku byla zvolena Petra Mahrová.
Čl. VII
Nejvyšší orgán – členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je svolávána výborem spolku dle potřeby,
nejméně však jednou ročně, výbor spolku svolá zasedání členské schůze rovněž
z podnětu alespoň třetiny členů spolku.
2. Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že se schůze účastní alespoň 50% členů
spolku.
3. Členská schůze se svolává zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku nebo
elektronickou poštou nejméně 10 dnů předem a součástí pozvánky je i návrh programu.
4. Členská schůze zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
b) volí členy výboru spolku a odvolává je;
c) zřizuje a ruší další orgány spolku a volí a odvolává jejich členy;
d) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření
spolku předkládané výborem spolku, rozpočet spolku a účetní závěrku;
e) rozhoduje o druzích, výši a způsobu úhrady členských příspěvků;
f)

rozhoduje o zrušení spolku;

g) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor spolku;
h) rozhoduje o všech dalších záležitostech, které z jednání vyplynou, popř. které si
členská schůze k rozhodnutí vyhradí;
i)

členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

čl. VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty,
členské příspěvky a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na
činnost spolku.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní
činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
3. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost související s hlavními cíli spolku
(např. prodej propagačních a upomínkových předmětů).
4. Spolek může provozovat ohlašovací živnost.
čl. IX
Okolnosti zániku spolku

Spolek zaniká:
1. Na základě usnesení členské schůze.
2. Rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy.
3. Zanikne-li spolek na základě usnesení členské schůze, rozhodne tato členská schůze
zároveň o způsobu majetkového vypořádání, a to v souladu se zákonnou úpravou zániku
institucí s přiznaným statutem veřejné prospěšnosti.
4. Rozhodnutím soudu.
čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Návrhem na zápis do veřejného rejstříku byla pověřena Petra Mahrová, bytem
Kněžskodvorská 5, 37004 České Budějovice, narozena 20.1.1975.

2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu
změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a výbor spolku navrhne
členské schůzi změnu stanov.

3. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci,
která má podobné poslání a cíle jako spolek.

4. Spolek Otužilci „Promrzlé pyjavice“ České Budějovice z.s. vzniká dnem zápisu do
spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov
nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. Zakladatelé se shodli na
obsahu stanov dne 21. února 2021, dále na tom, že jménem spolku bude jednat výbor
spolku, jehož kompetence jsou obsahem stanov a stvrzují to svým podpisem:
Miloslav Čáp ……………………………………………
Markéta Čápová…………………………………………..
Petra Mahrová…………………………………………..
Jiří Borovka…………………………………………………..
Jan Stehlík……………………………………………………

