STANOVY
GOLF CLUB GOLFCENTRUM LIBEREC, z.s.
I.
Základní ustanovení
Golf Club Golfcentrum Liberec z.s. je spolkem podle občanského zákoníku ( původně občanským sdružením,
založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů).
1.

Název klubu je Golf Club Golfcentrum Liberec z.s. (dále v textu jen „klub“ nebo „GCGCL“), sídlem klubu je
Masarykova 1320, 460 01 Liberec.
II.
Účel spolku

1.

Účelem spolku je :
a) sdružování osob za účelem provozování golfové hry a dalších sportovních a společenských aktivit.
b) hájit zájmy klubu a jeho členů uvnitř i navenek,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých úkolů.
d) vytvářet podmínky pro rozvoj golfu v sídle a jeho okolí,
e) zabezpečovat zázemí klubu pro uspokojení sportovních a společenských zájmů členů i dalších osob;
III.
Členství v klubu

1.

2.
3.
4.
5.

Členství v klubu je dvojí:
Řádné
Roční
Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, projeví zájem o členství
podáním přihlášky a uhradí roční členské příspěvky.
O převodu ročního členství na řádné rozhoduje výbor klubu.
Ukončit členství může člen kdykoliv na základě svobodného rozhodnutí, které musí předložit výboru. Členství
zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky, pokud člen neoznámí, že
chce ukončit členství ihned. Zaplacené vstupní poplatky a členské příspěvky se nevracejí.
Člen prokazuje své členství v klubu členským průkazem.
Pokud člen působí svou činností proti zájmům klubu nebo hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z těchto
stanov a právních předpisů, může jej výbor klubu vyloučit. Pokud výbor člena vyloučí, vstupní poplatky a
členské příspěvky v tomto období zaplacené se nevrací.

IV.
Orgány klubu
Orgány klubu jsou :
1. Statutárním orgánem klubu je prezident klubu
2. Nejvyšším orgánem klubu je výbor klubu
1. prezident klubu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezident klubu je statutárním orgánem klubu.
Za spolek jedná prezident klubu ve všech věcech samostatně.
Prezidenta klubu volí výbor klubu ze svého středu na dobu pěti let. Opakovaná volba je možná.
Prezident řídí a koordinuje činnost klubu a výboru a plní úkoly uložené výborem klubu.
V jeho nepřítomnosti jej v rozsahu jeho práv zastupuje viceprezident.
Viceprezidenta klubu volí výbor klubu ze svého středu na dobu pěti let. Opakovaná volba je možná.

2. výbor
2.1. Výbor klubu je nejvyšším orgánem klubu.
2.2. Výbor klubu má minimálně 3 členy. Členem výboru může být pouze člen klubu s řádným členstvím.
2.3. V případě, že počet členů výboru klesne pod tři členy, mají zbývající členové povinnost (do jednoho měsíce po
termínu, ve kterém tato skutečnost nastala), zvolit třetího člena výboru z řad členů s řádným členstvím.
V.
Práva a povinnosti člena
1.

Člen má právo :
a)

Člen s řádným členstvím být volen do orgánů klubu, podávat návrhy a hlasovat na jednáních
orgánů, kterých je členem.
Člen s ročním členstvím má právo:
b) Účastnit se akcí pořádaných klubem.
c) Být přítomen jednání orgánů, jednajíli o jeho chování či činnosti v klubu.
2.
3.
4.
5.

Každý člen má povinnost platit členské příspěvky. Členové nesmí jednat v rozporu se stanovami, usnesením
orgánů klubu a poškozovat zájmy klubu.
Členové mají za povinnost podporovat cíle a úsilí klubu k jejich dosažení a dobře reprezentovat klub.
Členové klubu jsou oprávněni využívat všechna zařízení klubu, nebo jím pronajatá, v souladu s interními i
obecně závaznými předpisy.
Členové jsou oprávněni požadovat po orgánech klubu, aby byli přizváni k jednání orgánu, pokud jedná o
jejich činnosti, chování, případně jiných zájmech klubu.
VI.
Hospodaření klubu

1.
2.
3.

Klub je samostatnou hospodářskou jednotkou, která vede účetnictví.
Příjmy klubu jsou členské příspěvky a poplatky, dary členů a třetích osob, případně příjmy z pořádání
sportovních nebo společenských akcí, příspěvky sponzorů, případně dalších subjektů za poskytnutí prostoru pro
reklamu.
Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.
VII.
Závěrečná ustanovení.

1.
2.

GCGCL je výhradním nositelem členství klubu v České golfové federaci.
Klub zaniká :
a) rozhodnutím výboru
b) rozhodnutím příslušného orgánu
c) V případě zániku klubu se provede jeho likvidace, kterou provede likvidátor, pokud není
výborem stanoveno jinak, je jím prezident klubu.

3.
4.

Pro likvidaci klubu se použijí přiměřená ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.
Stanovy mohou být měněny pouze písemnými dodatky na základě usnesení výboru klubu.

