Stanovy Abajafans-KPO z.s.
čl. I
Úvodní ustanovení
1) Název spolku je: Abajafans-KPO z.s. (dále jen ”spolek”)
2) Sídlo spolku: Padělíky 391/46, Brno 642 00
3) Spolek působí na celém území České republiky a zřizuje se na dobu neurčitou
4) Charakter spolku — Abajafans-KPO z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná,
nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

čl. II
Cíle činnost spolku
1) Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání spolku.
Cíle činnosti spolku jsou:
— podpora českých motocyklových a automobilových jezdců
— sjednocování příznivců motorismu
— popularizace a podpora motoristického sportu v České republice
— podpora sportování mládeže a podpora mladých sportovců
— připomínání historie a tradice motorismu v České republice
— shromažďování materiálů a dat o historii motorismu v České republice a ve světě
— kulturní a společenské akce na podporu a rozvoj motorismu
— osvětová činnost a dopravní bezpečnost
2) K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
- pořádání kulturních a společenských setkání, pořádání přednášek a konferencí
- pořádání sportovních akcí pro členy spolku a další cílové skupiny
- organizování společných výletů a výjezdů pro členy spolku a další cílové skupiny
- publikační činnost, soustřeďování a poskytování informací
- produkce vlastních upomínkových předmětů a suvenýrů
- nákup a prodej reklamních předmětů
3) Konkretizaci činnosti stanoví a určuje členská schůze.
4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

čl. III
Členství ve spolku
1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže
na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2) Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy
a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
3) Přihlášku ke členství přijímá předseda spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné
přihlášky výborem spolku. Přijetí člena se sděluje písemně. Spolek vede neveřejnou evidenci členů.
4) Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení
členství výboru.
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení;
výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle.
d) nezaplacením členských příspěvků do 31.prosince příslušného kalendářního roku a to prvním
dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků.
e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

5) Člen má právo:
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na členských poplatcích atp.)
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
6) Člen má povinnost:
— chránit a zachovávat dobré jméno spolku
— platit řádně a včas členské příspěvky
— informovat o všech změnách a skutečnostech důležitých pro činnost spolku
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku
7) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

čl. IV
Majetek a hospodaření
1) Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a
právnických osob z tuzemska i zahraničí a z příjmů ze svých činností.
2) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto
činností.
3) Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
4) Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem spolku.

čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: — členská schůze — výbor spolku — předseda spolku — kontrolní komise

čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena shromážděním všech členů spolku.
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním;
pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Členskou schůzi svolá výbor také požádá-li o to písemně 1/2 členů a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je
potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
— volí členy výboru spolku a kontrolní komise
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření spolku a minulé období
— stanovuje výši členských příspěvků a určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku
1) Výbor spolku je osmičlenný , jeho funkčním obdobím je 48 měsíců. Ze svého středu volí tříčlenné
předsednictvo výboru spolku: předsedu, místopředsedu a tajemníka spolku. Činnost výboru i
předsednictva spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
2) Předsednictvo výboru spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku i
předsednictva výboru spolku je volně přístupná všem členům spolku.
Předsednictvo výboru spolku:
— stanovuje rozpočet a využití příjmů spolku

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období
— připravuje návrh rozpočtu na další období
— připravuje návrh cílů další činnosti a případné změny stanov
— rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku
3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně
pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. V hospodářských věcech jedná
jménem spolku samostatně také pokladník spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit
plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Kontrolní komise spolku
1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho
funkčním obdobím je jeden rok. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto
předkládá členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou
používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku.
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Majetek je určen na aktivity spojené s chodem spolku a bude využíván zejména na:
a) dotování prostředků potřebných k činnosti spolku a identifikaci členů spolku
b) dotování společných aktivit a cílů činnosti spolku
c) krytí administrativně - správních výdajů spolku
d) krytí služeb a prací nutných k činnosti spolku
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto
stanov a rozpočtem spolku.
3) Majetek spolku slouží k realizaci cílů spolku podle těchto stanov.

čl. X
Závěrečná ustanovení
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
2) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má
podobné poslání a cíle jako spolek
3) Abajafans-KPO z.s. je přímým pokračovatelem Abajafans-KPO o.s. a řídí právní úpravou spolků v
novém občanském zákoníku (§214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)
4) Stanovy Abajafans-KPO o.s. byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR dne 13.6.2007 a bylo
přiděleno IČO 28560302.

V Brně, 5. 1. 2015

