Stanovy
Název organizace : ZO Kynologický klub Mošnov
IČ : 70900591
Obvod činnosti : Česká republika
Zastupování organizace je pověřen : Předseda nebo člen výboru na základě pověření
Sídlo organizace : Mošnov č.p. 247 PSČ 74251
Poslání klubu
Základní organizace Mošnov (dále jen ZO) je dobrovolnou, zájmovou organizací zabývající se
kynologickou činností v souladu s právním řádem České republiky a platnými směrnicemi
MoravskoSlezského Kynologického Svazu (dále jen MSKS), které je členem. Svou činnost vyvíjí ve
prospěch a v zájmu členů ZO.
Za tímto účelem klub zejména :
1. Zabezpečuje výcvikové prostory, pomůcky a vytváří podmínky pro výcvik psů zejména pro své
členy a obyvatele Mošnova.
2. Spolupracuje s ostatními kynologickými a sportovními organizacemi v ČR i v zahraničí.
3. Dbá na dodržování zákonů ČR, směrnic MSKS a FCI ve všech oblastech své činnosti.
4. Vede evidenci členů klubu.
5. Předává informace a zápisy ze schůzí svým členům.
6. Vydává klubové normativy.
7. Spolupracuje s MSKS.
Členství v klubu
Členem klubu se může stát každý občan který :
1. Souhlasí se stanovami a posláním klubu.
2. Zaplatí ve stanoveném termínu členský poplatek.
3. Členství každého žadatele schvaluje výbor. Zároveň stanoví délku zkušební doby, která může být
2 až 6 měsíců.
Občané, kteří nedosáhli zletilosti se mohou stát členy klubu, pokud s jejich členstvím souhlasí jejich
zákonný zástupce. Žádost o členství v klubu přijímá na základě písemné přihlášky pověřený člen
výboru. Členství v klubu projednává a schvaluje po uplynutí zkušební lhůty výbor klubu. Proti nepřijetí
do klubu se může žadatel písemně odvolat do 30ti dnů členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.
Formy členství :
Žadatel - uchazeč o členství, má stejné povinnosti jako ostatní členové klubu. Nemá právo volit, být
volen a hlasovat. Má uloženou zkušební dobu kterou určuje výbor. Po jejím uplynutí se z něj stává na
návrh vycvikáře a po schválení výborem člen klubu Junior.
Junior - má stejné povinnosti jako ostatní členové klubu. Nemá právo volit, být volen a hlasovat. Na
návrh výcvikáře a po schválení výborem se může stát stálým členem klubu, nejdříve však po jednom
roce od získání členství jakožto Junior.
Stálý člen - má veškeré povinnosti a práva řádného člena, včetně práva volit, být volen a hlasovat.
Čestný člen - je jmenován členskou schůzí na návrh výboru za zvláštní zásluhy a pomoc pří založení a
rozvoji kynologického klubu. Členské příspěvky a brigádnické hodiny jsou pro něj dobrovolné. Nemůže
být volen do statutárního orgánu klubu. Nemá právo volit a hlasovat.
Ukončení členství
Ukončit členství lze :
1. Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z klubu.
2. Zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků
3. Přerušením členství na dobu delší než 3 roky
4. Úmrtím člena
5. Vyloučením člena
Vyloučit člena jde pouze když :
1. Dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností či chovatelské etiky.
2. Spáchá-li závažný čin poškozující majetek či pověst KK.

3. Pro opětovné porušení povinností závažnějšího rázu.
4. Pro neplnění brigádnických hodin
O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru členská schůze. Člen musí být nejméně 7 dní před
konáním členské schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno a musí mu být
dána možnost se hájit.
Práva členů
1. Účastnit se schůzí a hlasovat, pokud má hlasovací právo.
2. Volit a být volen do orgánů klubu, pokud má právo volit a být volen.
3. V souladu s interními normativy používat zařízení a prostředky klubu.
4. Podílet se na hospodářské a jiné činnosti klubu.
5. Být informován o činnosti a hospodaření klubu.
Povinnosti členů.
1. Dodržovat stanovy ZO, plnit rozhodnutí příslušných orgánů klubu a svým chováním
reprezentovat dobré jméno ZO.
2. Řídit se příslušnými řády, směrnicemi a jinými opatřeními přijatými orgány klubu.
3. Řádně a včas platit členské příspěvky.
4. Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin ve prospěch ZO nebo poskytnout náhradní
finanční plnění. Počet brigádnických hodin a výše finanční náhrady jsou uvedeny
v Organizačním řádu KK.
Orgány klubu
1. Členská schůze
2. Výborová schůze (výbor klubu)
3. Revizní komise, případně revizor (dále jen RK)
Členská schůze
Je nejvyšším orgánem klubu, do jehož působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkající se
činnosti klubu. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů klubu, je výbor povinen svolat mimořádnou
členskou schůzi ve lhůtě dvou měsíců.
Ve své působnosti členská schůze zejména
1. Schvaluje plán a výsledky činností klubu, plán a výsledky hospodaření.
2. Stanoví počet členů výboru klubu a volí jeho členy. Přímou volbou volí předsedu klubu.
3. Volí a odvolává členy výboru, RK
4. Projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a RK.
5. Rozhoduje s konečnou platností o všech návrzích výkonného orgánu a RK. (zejména o nepřijetí,
vyloučení či odvolání člena klubu).
6. Schvaluje výši členských příspěvků a mimořádných příspěvků potřebných na činnost klubu.
7. Schvaluje Organizační řád klubu a jeho změny.
Výborová schůze (dále jen výbor)
Je výkonným orgánem zodpovědným za činnost klubu v době mezi členskými schůzemi. Je nejméně
tříčlenný, o počtu jeho členů rozhoduje členská schůze. Schůzi výboru svolává předseda klubu nebo
jednatel klubu podle plánu a potřeby (termín zpravidla předchází členské schůzi) a vždy, požádá-li o to
minimálně jedna třetina výboru, nejméně však čtyřikrát ročně. Předseda, případně pověřený člen výboru
jedná jménem klubu.
Ve své působnosti výbor zejména
1. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností klubu, zejména v oblasti hospodaření,
odborné, metodické, a společenské činnosti, disponuje všemi materiálními prostředky klubu.
2. Přijímá po uplynutí zkušební doby nové členy klubu a navrhuje zrušení členství v klubu.
3. Stanovuje výši účelových poplatků na akcích pořádaných klubem.
4. Navrhuje výši členských a mimořádných příspěvků.
5. Je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu předložila písemně RK, zaujmout
k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor se závěry RK a nepodaří-li se
rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ve lhůtě dvou měsíců
ode dne konstatování rozporu.

6. Je kompetentní v otázkách rozdělení funkcí mezi členy výboru mimo volby předsedy klubu.
7. Řídí se stanovami a usnesením členské schůze. Za svou činnost je zodpovědný členské schůzi a
podává ze svých jednání zprávu. Ze schůzí se pořizuje zápis.
8. Zastává funkci kárné komise a navrhuje kárná opatření členské schůzi. V této činnosti
spolupracuje s RK.
Revizní komise (dále jen RK)
Počet členů RK stanovuje dle potřeby členská schůze, zpravidla je však RK tříčlenná. Ta ze svého středu
volí předsedu RK. Předseda případně pověřený člen RK má právo účastnit se jednání výboru a to
s hlasem poradním. Pokud je v klubu počet členů nižších než 30, může funkci RK zastávat revizor.
Členství v RK je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu klubu.
Ve své působnosti RK zejména
1. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost klubu, zejména plnění přijatých usnesení a
hospodaření.
2. Požádá-li o to výkonný orgán, je RK povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném
rozsahu a to bez zbytečných odkladů.
3. Zjistí-li v činnosti nebo hospodaření klubu nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy.
Výkonný orgán je povinný učinit nezbytná opatření ve lhůtě stanovené RK.
4. Je odpovědná za svou činnost členské schůzi a předkládá ji o své činnosti písemnou zprávu.
Kárná opatření
Za neplnění povinností člena, porušování stanov klubu, poškozování dobrého jména klubu, případně
chovatelské etiky mohou být uložena kárná opatření.
1. Napomenutí
2. Odvolání z funkce
3. Omezení nebo zákaz činnosti na stanovenou dobu
4. Vyloučení
Rozhodnutí orgánů klubu
1. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina klubu. Není-li tato
podmínka splněna, je schopna usnášení se o věcech uvedených v předem stanoveném programu,
jestliže místo, čas a program jednání byly všem členům řádně a včas oznámeny. Minimálně však
30 dní předem.
2. Pro schůze výboru je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou schopnosti
usnášet se.
Hospodaření klubu a majetkový stav
Klub hospodaří dle svého rozpočtu. Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských
příspěvků a jiných zdrojů (účelové poplatky, dary aj.). Výši členských příspěvků stanovuje členská
schůze, výši účelových poplatků stanovuje výbor klubu. Rozpočet, jehož čerpání navrhuje výbor klubu a
schvaluje členská schůze. Opatření finanční povahy je oprávněn provádět předseda a pověřený člen
výboru. Listiny finanční povahy podepisuji zpravidla tito členové klubu, vždy však 2 členové výboru.
Klub se může zavazovat jen do výše svého jmění.
Zánik klubu
Klub zanikne, rozhodne-li o tom 75% členů klubu hlasováním. Nebude-li možné hlasování provést,
rozhodne o zániku výbor klubu většinou hlasů. Orgán rozhodující o zániku klubu rozhodne také, jak
naložit s majetkem klubu a také o vypořádání práv a závazků klubu.
Závěr
Veškerá další činnost klubu se řídí Organizačním řádem klubu, schváleném členskou schůzí.

Schváleno členskou schůzí dne 18. 12. 2015

Předseda ZO : Ing. Ivan Korbelář

