STANOVY
občanského sdružení Klub veslování Kondor o.s.
___________________________________________
1. Základní ustanovení
1.1. Název občanského sdružení zní: Klub veslování KONDOR o.s. Pro účely těchto stanov je Klub
veslování KONDOR o.s. dále označován jako „KV Kondor“.
1.2. Sídlo KV Kondor je na adrese Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Škroupova 704, PSČ 250
01.
1.3. KV Kondor má právní formu sdružení založeného podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování
občanů, v platném znění.
1.4. KV Kondor se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Účel KV Kondor
2.1. Základním účelem KV Kondor je trvale organizovat veslařskou sportovní činnost a vytvářet
pro ni materiální a tréninkové podmínky. Pro splnění tohoto účelu KV Kondor organizuje
tréninky svých členů, jejich soustředění a jiné formy přípravy a dále zajišťuje účast svých
členů na veslařských závodech. Pro splnění tohoto účelu KV Kondor spolupracuje také
s jinými subjekty v České republice i v zahraničí. Za tímto účelem se KV Kondor může stát
členem jiného sdružení nebo obchodní společnosti.
2.2. KV Kondor vykonává další činnosti pro dosahování svého základního účelu. Takovými
činnostmi se rozumí zejména:
2.2.1. Materiální zajišťování činnosti KV Kondor (např. obstarávání prostředků pro činnost
KV Kondor ze soukromých i z veřejných zdrojů, získávání majetku KV Kondor,
pronajímání majetku KV Kondor).
2.2.2. Spolupráce s jinými občanskými sdruženími či jinými subjekty (např. tělovýchovná
sdružení, město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav či jiné obce, kraje, stát,
sponzoři apod.).
2.2.3. Vytváření možností užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak mládeže.
2.2.4. Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která KV Kondor
vlastní nebo užívá.

3. Orgány KV Kondor
3.1. Orgány KV Kondor jsou:
3.1.1. valná hromada,
3.1.2. výkonný výbor.
3.2. Valná hromada
3.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem KV Kondor. Skládá se ze všech řádných členů
KV Kondor.
3.2.2. Valná hromada:
3.2.2.1. Stanoví hlavní směry činnosti KV Kondor a koncepci dalšího rozvoje KV
Kondor;
3.2.2.2. Schvaluje plán činnosti a rozpočet KV Kondor;
3.2.2.3. Schvaluje zprávu o činnosti KV Kondor a výsledek hospodaření KV Kondor;
3.2.2.4. rozhoduje o zrušení KV Kondor a o naložení s majetkem KV Kondor v případě
jeho zrušení;
3.2.2.5. rozhoduje o změně stanov KV Kondor a to včetně volby a odvolání členů
výkonného výboru.
3.2.2.6. rozhoduje o symbolice, používané KV Kondor;
3.2.2.7. volí a odvolává členy výkonného výboru,
3.2.2.8. uděluje výkonnému výboru souhlas k tomu, aby KV Kondor nabyl nebo na jinou
osobu převedl nemovitosti a souhlas se zastavením nemovitostí ve vlastnictví
KV Kondor;
3.2.2.9. rozhoduje o dalších záležitostech, které uvádějí tyto stanovy nebo které si valná
hromada k rozhodnutí vyhradí nebo které k rozhodnutí valné hromadě předloží
výkonný výbor.
3.2.3. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se řádní členové KV Kondor. Hlasovat na
valné hromadě je oprávněn člen KV Kondor, který dosáhl věku 18 (slovy: osmnácti)
let.
3.2.4. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou hromadu svolává
výkonný výbor. Pokud o svolání valné hromady požádá písemně alespoň 1/3 (slovy:
jedna třetina) řádných členů KV Kondor a navrhnou pořad jednání valné hromady,
je výkonný výbor povinen svolat valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (slovy:
čtyřiceti) dnů, kdy výkonný výbor takovou žádost obdržel.
3.2.5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu členů, uvedenou
v evidenci členů. V pozvánce se uvede název a sídlo KV Kondor, datum a hodina
konání valné hromady, místo konání valné hromady a pořad jedná valné hromady.
Pozvánka na valnou hromadu se zasílá nejméně 14 (slovy: čtrnáct) dnů před konáním
valné hromady. Pozvánku je možné zaslat poštou, předat při činnosti v KV Kondor,
doručit jiným členem KV Kondor či jinou osobou.

3.2.6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň nadpoloviční
většina řádných členů KV Kondor, kteří mají právo na valné hromadě hlasovat.
V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá výkonný výbor
náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad
jednání jako původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných řádných členů, kteří mají právo na
valné hromadě hlasovat. Lhůta pro svolání náhradní valné hromady činí 7 (slovy:
sedm) dnů.
3.2.7. Každý řádný člen KV Kondor, který dosáhl věku 18 (slovy: osmnácti) let, má
na valné hromadě 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů
přítomných řádných členů KV Kondor, kteří mají právo hlasovat, neurčují-li
stanovy jinak. Dvoutřetinovou většinou přítomných členů, kteří mají právo hlasovat,
rozhoduje valná hromada o následujících záležitostech:
3.2.7.1. udělení souhlasu s nabytím nemovitosti nebo s převodem nemovitosti nebo se
zastavením nemovitostí ve vlastnictví KV Kondor;
3.2.7.2. změna stanov s výjimkou volby a odvolání členů výkonného výboru (tj. o
volbě a odvolání členů výkonného výboru rozhoduje valná hromada prostou
většinou hlasů přítomných);
3.2.7.3. zrušení KV Kondor bez právního nástupce a o naložení s majetkem KV
Kondor v takovém případě;
3.2.7.4. zrušení KV Kondor bez likvidace, tj. sloučením či splynutím s jiným
subjektem.
3.2.8. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Předseda organizuje jednání
valné hromady a zajišťuje sčítání hlasů.
3.2.9. Zapisovatel zajišťuje vyhotovení písemného zápisu z valné hromady. V zápisu
z valné hromady se uvede:
3.2.9.1.den konání valné hromady,
3.2.9.2.čas zahájení a ukončení valné hromady,
3.2.9.3.jmenovitý seznam členů KV Kondor, kteří se valné hromady zúčastnili,
3.2.9.4.obsah jednotlivých návrhů či protestů, vznesených na vlané hromadě,
3.2.9.5.popis jednotlivých bodů jednání valné hromady a to, jak valná hromada rozhodla
v jednotlivých bodech.
3.2.10. Zápis z valné hromady podepisují předseda valné hromady a zapisovatel a dále
všichni členové výkonného výboru, kteří byli na jednání valné hromady přítomni.
3.3. Výkonný výbor
3.3.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem KV Kondor. Výkonný výbor organizuje
činnost KV Kondor. Výkonný výbor rozhoduje ve všech věcech, které podle zákona
nebo těchto stanov nespadají do působnosti valné hromady nebo které si valná
hromada do své působnosti nevyhradí.

3.3.2. Výkonný výbor má 7 (slovy: sedm) členů. Členové výkonného výboru jsou voleni
na funkční období 4 (slovy: čtyř) let. Členy výkonného výboru volí valné hromada.
Valná hromada při volbě členů výkonného výboru zároveň určí, kdo ze zvolených
členů výkonného výboru bude předsedou výkonného výboru a kdo bude hospodářem
a kapitánem. Volba a odvolání členů výkonného výboru se považuje za změnu
stanov.
3.3.3. Na valné hromadě, konané dne 18.2.2007 byli zvoleni tito členové výkonného
výboru:
3.3.3.1. Miloš Havlíček, 640211/2563, Škroupova 704, Brandýs nad Labem (zároveň
zvolen předsedou výkonného výboru)
3.3.3.2. Jakub Štencl , 820215/3839, Kralovická 1688, Brandýs nad Labem (zároveň
zvolen kapitánem)
3.3.3.3. Josef Vrtiška, 750425/1073, S.K. Neumanna 840, Brandýs nad Labem
(zároveň zvolen hospodářem)
3.3.3.4. Tomáš Bílek, 860103/1197, Výletní 1220, Brandýs nad Labem nad Labem
3.3.3.5. Ferdinand Aleš, 450804/086, Zípecká 809rodné číslo, Brandýs nad Labem
3.3.3.6. Jaroslav Bejbl, 720224/0991, Na Zemské Stezce 503, Lysá nad Labem
3.3.3.7. Jan Bartůněk, 860518/1189, Na Sádkách 1743, Brandýs nad Labem

3.3.4. Výkonný výbor zejména:
3.3.4.1.rozhoduje o přijetí za člena KV Kondor,
3.3.4.2.připravuje plán činnosti a rozpočtu KV Kondor,
3.3.4.3.předkládá jednou ročně valné hromadě zprávu o činnosti KV Kondor,
3.3.4.4.určuje výši členských příspěvků v rámci určeném stanovami,
3.3.4.5.zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
3.3.4.6.organizuje a řídí činnost KV Kondor,
3.3.4.7.připravuje podklady pro valnou hromadu,
3.3.4.8.zajišťuje hospodaření KV Kondor včetně vedení účetnictví (vedení účetnictví je
přípustné zadat externě),
3.3.4.9.dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku KV Kondor,
3.3.4.10. spolupracuje se sportovními svazy,
3.3.4.11. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními
sportovními kluby a s jinými organizacemi a fyzickými osobami.
3.3.5. Výkonný výbor je oprávněn vydávat vnitřní předpisy, které budou upravují činnost
KV Kondor a které jsou pro členy závazné.
3.3.6. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. Výkonný výbor je schopen se usnášet,
je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného
výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného
výboru.
3.3.7. Předseda výkonného výboru zabezpečuje činnost výkonného výboru, zejména
svolává zasedání výkonného výboru a shromažďuje návrhy, jež má výkonný

výbor projednat a rozhodnout a vyhotovuje zápis z jednání výkonného výboru KV
Kondor. Tento zápis podepisují všichni členové výkonného výboru, kteří se zasedání
výkonného výboru zúčastnili.
3.3.8. Hospodář je člen výkonného výboru, příslušný pro hospodaření. Zajišťuje běžné
záležitosti, týkající se hospodaření KV Kondor. Jiné než běžné záležitosti předkládá
k rozhodnutí výkonnému výboru. O výdajích do 5.000,- Kč (slovy: pěti tisíc korun
českých) v jednotlivém případě rozhoduje hospodář. O vyšších výdajích rozhoduje
výkonný výbor. V případech určených stanovami je třeba též souhlasu valné
hromady. Hospodář na zasedání výkonného výboru informuje výkonný výbor o
výdajích, ke kterým došlo od posledního zasedání výkonného výboru.
3.3.9. Kapitán je člen výkonného výboru, příslušný pro organizování běžné sportovní
činnosti.
3.3.10. Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda podle potřeby, zpravidla jednou
za měsíc.
4. Jednání jménem KV Kondor
4.1. Jménem KV Kondor jednají vždy společně předseda výkonného výboru a jeden další
člen výkonného výboru; pokud je v rámci jednání jménem KV Kondor třeba podepisovat,
podepisují za KV Kondor vždy společně předseda výkonného výboru a jeden další člen
výkonného výboru.
4.2. KV Kondor může být zastoupen na základě plné moci. Plnou moc jménem KV Kondor
udělují a podepisují vždy společně předseda výkonného výboru a jeden další člen
výkonného výboru.

5. Členství, práva a povinnosti členů
5.1. Řádným členem KV Kondor se může stát každý člověk i každá právnická osoba. Kdo se
chce stát členem KV Kondor, podá písemnou přihlášku výboru KV Kondor. Je-li zájemce o
členství nezletilý, podepisuje přihlášku zákonný zástupce zájemce.
5.2. Řádné členství vzniká schválením přihlášky. Přihlášku schvaluje výbor KV Kondor. O
schválení nebo odmítnutí přihlášky bude zájemce vyrozuměn výborem KV Kondor. Při
získání členství nový člen písemně vyjádří svůj souhlas se stanovami KV Kondor. Za
nezletilou osobu vyjadřuje tento souhlas její zákonný zástupce.
5.3. Čestným členem KV Kondor se může stát každý člověk starší 18 let, který se významně
zasloužil o rozvoj KV Kondor. Návrh na udělení čestného členství může podat každý řádný
člen. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze. Čestný člen nemá práva a
povinnosti řádného člena.

5.4. Výkonný výbor vede evidenci členů KV Kondor. V této evidenci je oprávněn vést i osobní
údaje členů KV Kondor, které jsou pro činnost KV Kondor nutné. Pokud se některé údaje,
uvedené v přihlášce změní, je člen KV Kondor povinen nové údaje neprodleně oznámit
výkonnému výboru KV Kondor. Člen KV Kondor nese důsledky spojené s tím, že nové
údaje včas neoznámil (např. že mu byly písemnosti doručovány na bývalou adresu).
5.5. Základní práva členů KV Kondor jsou:
5.5.1. Účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností aktivit KV Kondor. Při tom je
třeba kromě jiného respektovat tyto stanovy a podmínky soutěží, určené organizátory
soutěží.
5.5.2. Účastnit se na vedení klubu za podmínek, uvedených v těchto stanovách. Člen je
vždy oprávněn vyjádřit svůj názor na činnost a vedení KV Kondor, vznášet dotazy na
zvolené orgány KV Kondor a je oprávněn obdržet od nich srozumitelné vysvětlení.
5.5.3. Obdržet informace a zprávy o činnosti, vedení a hospodaření KV Kondor.
5.5.4. Nahlížet do všech dokumentů KV Kondor.
5.5.5. Za podmínek stanovených v těchto stanovách je člen KV Kondor oprávněn volit
členy výboru KV Kondor, předsedu KV Kondor, hospodáře KV Kondor a kapitána
KV Kondor.
5.5.6. Člen KV Kondor, který je zletilou fyzickou osobou, je oprávněn být zvolen členem
výkonného výboru KV Kondor.
5.6. Základní povinnosti řádného člena KV Kondor jsou:
5.6.1. Svědomitě plnit rozhodnutí orgánů KV Kondor.
5.6.2. Dodržovat kázeň a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy.
5.6.3. Při akcích, které KV Kondor pořádá nebo kterých se KV Kondor účastní, dodržovat
pokyny organizátorů.
5.6.4. Dodržovat rozhodnutí orgánů KV Kondor.
5.6.5. Řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v KV Kondor.
5.6.6. Šetřit a chránit majetek, který KV Kondor při své činnosti využívá.
5.6.7. Nahradit škodu, která byla KV Kondor členem způsobena.
5.6.8. Jednat tak, aby to přispívalo k dobrému jménu KV Kondor.
5.6.9. Řádně a včas platit členské příspěvky a případně jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností v KV Kondor, pokud o tom rozhodl příslušný orgán.
5.7. Řádné členství v KV Kondor zaniká:
5.7.1. Vystoupením člena. Vystoupení musí člen sdělit KV Kondor písemně. Členství
zaniká dnem, kdy toto vystoupení bylo sděleno KV Kondor.
5.7.2. Vyloučením pro neplnění povinností. Člen může být vyloučen pro jednorázové
hrubé porušení povinností, vyplývající ze stanov. Člen může být dále vyloučen pro
méně závažné porušení stanov, pokud byl v posledních 3 (slovy: třech) měsících
výkonným výborem KV Kondor upozorněn na porušení svých povinností a vyzván
k nápravě.
5.7.3. Úmrtím člena, byl-li člen fyzickou osobou.
5.7.4. Zánikem člena, byl-li člen právnickou osobou.
5.7.5. Zánikem KV Kondor bez právního nástupce.

5.8. Čestné členství zaniká:
5.8.1. Vzdáním se čestného členství členem. Vzdání se musí člen sdělit KV Kondor.
Členství zaniká dnem, kdy je vzdání se sděleno KV Kondor.
5.8.2. Úmrtím člena, byl-li člen fyzickou osobou.
5.8.3. Zánikem člena, byl-li člen právnickou osobou.
5.8.4. Zánikem KV Kondor bez právního nástupce.
5.8.5. Odejmutím členství. O odejmutí čestného členství rozhoduje valná hromada.
5.9. Za porušení povinností člena lze uložit následující tresty, uváděné od nejmírnějšího k
nejpřísnějšímu:
5.9.1. Písemné napomenutí. Tento trest spočívá v písemném vytknutí závadného chování
5.9.2. Zastavení závodní činnosti po stanovenou dobu. Tento trest spočívá v tom, že
potrestaný se nesmí účastnit závodů.
5.9.3. Zákaz výkonu funkce. Tento trest spočívá v zákazu výkonu funkce v kterémkoliv
orgánu KV Kondor s výjimkou členské schůze.
5.9.4. Zákaz veškeré činnosti po stanovenou dobu. Tento trest spočívá v zákazu veškeré
činnosti v KV Kondor po stanovenou dobu.
5.9.5. Peněžitá pokuta. Tento trest spočívá v povinnosti zaplatit KV Kondor určenou
částku. Zaplacením peněžité pokuty není dotčena povinnost člena KV Kondor
nahradit škodu, kterou člen způsobil.
5.9.6. Vyloučení. Tento trest spočívá v nuceném ukončení řádného členství v KV Kondor.
5.9.7. Odejmutí čestného členství. Tento trest spočívá v nuceném ukončení čestného
členství v KV Kondor.
5.10. O uložení trestu rozhoduje výkonný výbor KV Kondor.
5.11. Proti rozhodnutí o uložení trestu je možné se odvolat k valné hromadě. Odvolání je
třeba učinit do 15 (slovy: patnácti) dnů, kdy bylo členovi rozhodnutí výkonného výboru
o uložení trestu doručeno. Odvolání se zasílá výkonnému výboru, který je pro tento účel
povinen svolat valnou hromadu tak, aby se konala do 50 (slovy: padesáti) dnů, kdy bylo
odvolání podáno. Valná hromada může rozhodnout tak, že se rozhodnutí výkonného
výboru o trestu potvrzuje, mění nebo ruší. Rozhodnutí o trestu je konečné, pokud proti
rozhodnutí výkonného výboru nebylo podáno odvolání; pokud bylo podáno odvolání, je
konečné rozhodnutí valné hromady.
5.12. Člen, proti kterému se vede řízení o uložení trestu, má právo vyjádřit se ke všem
skutečnostem, které se mu kladou za vinu a ke všem důkazům, které jsou v takovém
řízení předloženy. Rozhodnutí o uložených tretech KV Kondor včetně veškerých
souvisejících písemností vede jako součást evidence členů.

6. Hospodaření KV Kondor
6.1. KV Kondor je samostatnou právnickou osobou, která je způsobilá nabývat a vlastnit

majetek a zavazovat se a nést z právních vztahů samostatně odpovědnost. Členové KV
Kondor ani členové výkonného výboru KV Kondor neručí za závazky KV Kondor.
6.2. KV Kondor ke své činnosti využívá jak majetek, který je v jeho vlastnictví, tak majetek,
který může KV Kondor užívat.
6.3. Zdrojem majetku klubu jsou zejména:
6.3.1. členské příspěvky řádných členů,
6.3.2. dotace, dary či jiný forma příspěvků (např. od obcí, krajů, státu, sponzorů či z jiných
veřejných nebo soukromých zdrojů),
6.3.3. příjmy z majetku ve vlastnictví KV Kondor.
6.4. Pro činnosti, u kterých se to jeví jako účelné (např. vedení účetnictví) může KV Kondor
využívat služeb třetích subjektů.
6.5. KV Kondor zřizuje jedno stálé pokladní místo a jeden běžný bankovní účet.
6.6. Pro nabytí vlastnictví k nemovitostem nebo převod nemovitostí ve vlastnictví KV Kondor
nebo pro zastavení nemovitostí ve vlastnictví KV Kondor je třeba souhlasu valné hromady.

7. Členské příspěvky
7.1. Členské příspěvky tvoří významnou část příjmů KV Kondor. Jejich řádné a včasné placení
je pro činnost KV Kondor mimořádně důležité.
7.2. Členské příspěvky na jeden kalendářní rok od jednoho řádného člena nesmí činit více než
3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Čestní členové příspěvky neplatí. Výkonný
výbor rozhodne o konkrétní výši členských příspěvků v uvedeném rozmezí. Výkonný
výbor rovněž určí splatnost členských příspěvků. Nebude-li členský příspěvek ve lhůtě
určené výkonným výborem zaplacen, vyzve výkonný výbor člena, který je s placením
v prodlení, k zaplacení a stanoví mu k tomu přiměřenou náhradní lhůtu (alespoň 30 (slovy:
třicet) dnů). Nebude-li členský příspěvek zaplacen ani v této dodatečné lhůtě, rozhodne
výkonný výbor o vyloučení člena.

V ............................ dne .........................

