STANOVY spolku BLOK CENTRUM, z.s.
I.
Název, sídlo a účel spolku
1. Název spolku je BLOK CENTRUM, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlem spolku je : Ostrava-Vítkovice, Vítkovice 967, PSČ 703 00
3. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo : 22734082
4. Spolek byl založen za účelem sdružování občanů, které spojuje zájem o přírodu a sport,
zejména o horolezectví, sportovní lezení a bouldering a jim podobné činnosti a za účelem
jejich popularizace, propagace, informovanosti a pro zlepšení sportovně tréninkových a
materiálních podmínek pro sporty výše uvedené.
II.
Poslání a činnost spolku
1. Spolek je členem Českého horolezeckého svazu (ČHS), který hájí zájmy všech horolezců v
ČR i na mezinárodní úrovni a zastupuje vůči němu své členy. Všichni členové spolku jsou
evidovanými členy ČHS.
2.Hlavními cíly spolku jsou popularizace lezeckých sportů a propagace lezení mezi dětmi,
mladými lidmi i dospělými.
3.Hlavní činnosti musí odpovídat cílům spolku, ke kterému byl založen. Hlavními činnostmi
spolku tedy jsou
-realizace umělé lezecké – boulderingové stěny a vytváření podmínek pro její provoz
-organizování lezeckých kurzů
-organizování lezeckých akcí pro děti od 5ti do 18ti let
-vytvoření a zajištění činnosti dětského lezeckého oddílu
-organizování závodů pro základní, střední i vysoké školy
-organizování závodů pro děti i dospělé místního i celorepublikového významu
-podpora talentovaných jedinců při závodní činnosti
-zajišťování vzdělávání a školení svých členů v oblasti lezeckého sportu
-osvěta v oblasti sportovního lezení a spolupráce za tímto účelem s dalšími subjekty
obdobného zaměření
-pořádání přednášek a projekcí s lezeckou tématikou
-podílení se na veřejném životě svého města formou vedení svých členů i veřejnosti k lezení
nejen na umělé stěně, ale také na přírodních skalách.
4. Spolek může k podpoře své hlavní činnosti vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.
Druhy členství
1. Členství ve spolku může být různého druhu . S rozdílným druhem členství jsou pak spojena
různá členská práva a povinnosti.
2.Členství ve spolku se rozděluje na
- řádné a
-přidružené
3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na
naplňování společných cílů s ostatními členy spolku a je starší 18ti let.
4. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo
nemůže stát řádným členem, ale ztotožňuje se s účelem a hlavní činností spolku. Pokud jde o
osobu mladší 18ti let je její přidružené členství podmíněno písemným souhlasem jejího
zákonného zástupce.
3. O přijetí nebo zamítnutí žádosti o řádné nebo přidružené členství rozhoduje na základě
žádosti uchazeče předseda, který může tuto pravomoc delegovat.
4. Členství ve spolku vzniká zápisem nového člena do seznamu členů, který lze zpřístupnit
jen se souhlasem předsedy. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda, který je
oprávněn evidovat a zpracovávat osobní údaje členů a poskytovat je v nezbytném rozsahu
ČHS. Předseda je oprávněn tuto činnost delegovat.
Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní i jiné činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku,
c)využívat výhod plynoucích ze členství spolku,
d) ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení spolku,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení valné hromady
c) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o dobré jméno spolku.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
Členství ve spolku zaniká
a) vystoupením,
b) vyloučením z důvodu závažného porušení stanov, usnesení orgánů či jiných členských
povinností,
c) vyškrtnutím z důvodu neplacení členských příspěvků,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku bez právního nástupce.
IV.
Orgány spolku jsou
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) předseda jako orgán statutární,
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
a)Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze všech členů spolku.
Každý řádný člen má jeden hlas.
2. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) rozhoduje o stanovách spolku a o jejich změně,
b) volí předsedu,
c) schvaluje rozpočet a plán činnosti na další rok a zprávu o činnosti a hospodaření spolku za
předcházející rok,
d) rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích,
e) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,
f) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
3. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
4. Valnou hromadu svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
5. Předseda je povinen svolat valnou hromadu také v případě, že jej o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů spolku. Takto svolaná valná hromada se musí uskutečnit do
jednoho měsíce od podání žádosti o její svolání.

6. Informaci o konání valné hromady zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu evidovanou v seznamu členů, a to nejpozději dvacet
dní před jeho konáním. Součástí informace musí být místo a termín konání valné hromady a
návrh programu jednání. Nejpozději deset dní před konáním valné hromady zasílá předseda
členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání osobně alespoň třetina
všech řádných členů spolku starších 18 let.
8. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku starších
18 let. Rozhodnutí o změně stanov, o přeměně a o zrušení spolku vyžaduje tří pětinovou
většinu přítomných nebo řádně zastoupených řádných členů spolku, stejně tak jako rozhodnutí
v záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod jednání.
9. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné
hromady.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku ve všech
záležitostech vyjma těch, kde je rozhodování svěřeno stanovami jinému orgánu, a to v
souladu s rozhodnutími valné hromady. V případě, že jedná v rozporu s těmito usneseními,
pak je povinen spolku uhradit škodu, kterou tím způsobí.
2. Do působnosti předsedy patří zejména:
a) zajištění řádného fungování a hospodaření spolku,
b) svolávání valné hromady spolku a vedení agendy s tím související,
c) vedení seznamu členů,
d) rozhodování o přijetí nebo zamítnutí uchazeče o členství a o vyloučení člena za podmínek
dle těchto stanov,
3. Předseda je volen valnou hromadou na dobu 5 let.
4. Jménem spolku také jednají předsedou písemně pověření členové spolku.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
spolku.
2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem
funkce statutárního orgánu ani s výkonem funkce likvidátora.
3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté

4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k
orgánům spolku a členům spolku.
5. Kontrolu činnosti spolku, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě
svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku. V
rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů
a požadovat od ostatních orgánů spolku či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
V.
Majetek a hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s
provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f) dary
2. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis
může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
3. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k
majetku vyjma majetku nemovitého, i o všech dispozicích s ním, rozhoduje předseda.
4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku.
V Ostravě dne 15. 10. 2015

