STANOVY

Klub přátel osoblažské úzkokolejky, z. s.

Schváleno rozhodnutím členské schůze ze dne 30. října 2016

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Název sdružení: Klub přátel osoblažské úzkokolejky z. s. (dále jen „KPOÚ“ )
1.2. Sídlo:

Joži Davida 618/63a
Opava 6
747 06

1.3. Činnost KPOÚ není podnikáním ve smyslu zákona č.586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

Článek 2
Činnost KPOÚ
2.1. Cílem činnosti KPOÚ je především:
-

propagace úzkokolejné dráhy Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, Osoblažského regionu
a myšlenky prodloužení dráhy do polských Raclawic Sl.

-

navázání spolupráce s obcemi, místními spolky a organizacemi

-

aktivní zasahování do provozu turistických vlaků za účelem propagace

-

udržovací a opravárenské dobrovolné brigády na vozovém parku úzkorozchodné železnice v
rámci možností a schopností členů

-

pomoc při záchraně nevyužitých chátrajících staničních budov na trati a jejich opětovné
využití v turistickém ruchu

Článek 3
Orgány KPOÚ
3.1. Nejvyšším orgánem KPOÚ je Členská schůze KPOÚ
3.2. Členská schůze KPOÚ
3.2.1. Členská schůze KPOÚ se koná minimálně jednou ročně, obvykle začátkem roku a svolává ji
Výbor KPOÚ nejméně 1 měsíc před termínem jejího konání společně s programem jednání.
3.2.2. Mimořádná členská schůze KPOÚ se koná, jestliže o její svolání požádá písemně předsedu
KPOÚ nadpoloviční většina všech členů KPOÚ nebo z vážných důvodů Výbor KPOÚ. Svolává ji
předseda KPOÚ nejméně 15 dní před termínem jejího konání.
3.2.3. Členská schůze KPOÚ je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů KPOÚ. V
případě změny Stanov je Členská schůze KPOÚ usnášení schopná při dvoutřetinové účasti všech členů
KPOÚ.

3.3. Výbor KPOÚ a jednání za KPOÚ
3.3.1. Výbor KPOÚ – je tvořen třemi členy KPOÚ starších 18 let. Výbor KPOÚ je jediným výkonným
orgánem KPOÚ. Revizní a likvidační komise je tříčlenná a je volena vždy veřejně Členskou schůzí.
3.3.2. Prvním výborem KPOÚ jsou členové přípravného výboru KPOÚ, kteří se stávají členy Výboru
KPOÚ automaticky, a to dnem registrace KPOÚ u Ministerstva vnitra ČR.
3.3.3. Výbor KPOÚ je (v dalších letech) volen Členskou schůzí KPOÚ veřejným hlasováním na dobu
dvou let. Počet funkčních období není omezen. První volby výboru KPOÚ Členskou schůzí KPOÚ se
uskuteční do tří měsíců po registraci KPOÚ u Ministerstva vnitra ČR.
3.3.4. Výbor KPOÚ se skládá z předsedy, místopředsedy a pokladníka KPOÚ. Přímým zástupcem
předsedy KPOÚ je místopředseda.
3.3.5. Statutárním představitelem KPOÚ je předseda KPOÚ. Za KPOÚ mohou jednat i členové Výboru
KPOÚ.
3.3.6. Výbor KPOÚ zřídí podpisové právo pro finanční dispozice, a to pro předsedu a pokladníka,
případně i pro další osobu. Podpisové právo se zřizuje jen v případě, že KPOÚ má založen účet u
peněžního ústavu.
3.3.7. Podepisování za KPOÚ se děje tak, že k natištěnému či napsanému jménu KPOÚ připojí svůj
podpis (podle potřeby i úřední razítko KPOÚ) předseda nebo místopředseda Výboru KPOÚ.
Faktury může podepisovat pouze předseda KPOÚ nebo v případě jeho nepřítomnosti pokladník
KPOÚ, který však byl k tomu zmocněný předsedou KPOÚ.
3.3.8. Výbor KPOÚ zajišťuje běžný provoz KPOÚ, zejména jeho činnost směřující k naplnění cíle, za
kterým byl KPOÚ založen. Výbor KPOÚ může pověřit jednáním za KPOÚ dalšího člena KPOÚ. Takové
pověření se děje písemnou plnou mocí, přičemž Výbor KPOÚ řídí a kontroluje činnost zmocněné
osoby. Takto pověřený a zmocněný člen KPOÚ plně zodpovídá za provedené úkony.
3.3.9. Výbor KPOÚ vypracovává plán činnosti na příslušný rok a předkládá ho ke schválení Členské
schůzi.
3.3.10. Výbor KPOÚ vypracovává výroční zprávu a vyúčtování prováděné činnosti KPOÚ a předkládá
Členské schůzi.
3.3.11. Výbor KPOÚ se schází několikrát ročně. Jednání Výboru KPOÚ je vždy veřejné.
3.4 Revizní komise
3.4.1. Revizní komisi tvoří tři členové z řad členů KPOÚ starší 18 let, kteří mají právo nahlížet a
kontrolovat všechny dokumenty spojené s činností KPOÚ a finanční dokumentaci. Kontrolu
hospodaření provede revizní komise minimálně 1x ročně. Na Členské schůzi KPOÚ (i mimořádné)
oznámí výsledky provedené kontroly. Kontrolu musí provádět nejméně 2 členové revizní komise, z
nichž jeden je vždy předseda revizní komise. U kontroly jsou oprávněni být přítomni také členové
Výboru KPOÚ, při kontrole hospodaření vždy pokladník.
3.4.2. Členové Výboru KPOÚ nesmí současně zastávat funkci v Revizní komisi KPOÚ.

3.5. Základní příjmy a výdaje
3.5.1. Základní příjmy tvoří členské příspěvky, případně zisky z akcí pořádaných a spolupořádaných
KPOÚ.
3.5.2. Základní výdaje jsou výdaje, které vznikají běžným provozem KPOÚ (např. nákup kancelářských
potřeb, akce pořádané, nebo spolupořádané, náklady na propagaci, aj.).

Článek 4
Členové KPOÚ, jejich práva a povinnosti
4.1. Vznik členství v KPOÚ
4.1.2. Členem KPOÚ může být každý občan starší 18-ti let (o vyjímkách rozhoduje Výbor KPOÚ) na
základě svého vlastního rozhodnutí, který má zájem o železniční dopravu na osoblažské úzkokolejce.
U členů mladších 18 let je nutné potvrzení zákonných zástupců o souhlasu s členstvím v KPOÚ.
4.1.2. O přijetí nového člena KPOÚ rozhoduje Výbor KPOÚ na základě přihlášky občana splňujícího
podmínky předchozího odstavce. V případě, že se vyjádří Výbor KPOÚ kladně k podané přihlášce,
stává se tento občan po zaplacení členského příspěvku a registrací v seznamu členů členem KPOÚ.
4.2. Práva a povinnosti členů KPOÚ
4.2.1. Členové KPOÚ mají právo:
účastnit se osobně nebo společně se svým zákonným zástupcem jednání KPOÚ, případně vyslat
na schůzi písemně zmocněného zástupce (zmocněného plnou mocí). Takto zmocněný zástupce je
oprávněn hlasovat.
-

účastnit se činností KPOÚ a využívat výhod, které KPOÚ svým členům poskytuje

-

volit do všech orgánů KPOÚ

-

hlasovat o všech věcech spojených s činností KPOÚ

-

být volen do všech orgánů KPOÚ (jen osoby starší 18 let)

-

předkládat své návrhy a připomínky k činnosti KPOÚ

-

být informován o hospodaření s prostředky KPOÚ sloužících k naplnění cílů KPOÚ

-

být informován o všech činnostech KPOÚ

-

účastnit se zasedání všech orgánů KPOÚ

mít k dispozici Stanovy KPOÚ, využívat tiskoviny zakoupené z finančních prostředků KPOÚ,
využívat archiv KPOÚ a v opodstatněných případech nahlížet do administrativy KPOÚ

4.2.2. Členové KPOÚ jsou povinni:
pravdivě vyplnit všechny požadované části přihlášky do KPOÚ a potvrdit je předložením
občanského průkazu (o výjimkách v potvrzení rozhoduje Výbor KPOÚ)
-

uhradit členský příspěvek, příp. další poplatky stanovené Členskou schůzí KPOÚ

-

seznámit se se Stanovami KPOÚ a dodržovat je

-

dbát na dobrou pověst KPOÚ

-

přispívat svojí činností k naplnění cílů KPOÚ a propagovat jej

-

dodržovat a zachovávat autorská práva dle platných právních předpisů ČR a EU

při všech akcích, které pořádá, spoluorganizuje, nebo se účastní KPOÚ, se chovat ukázněně a
dbát společenských norem, uposlechnout pokynů vedoucího akce, dodržovat ustanovení
organizačního rozpisu akce a dbát na bezpečnost vlastní i ostatních účastníků akce.
4.3. Informování a vzájemný kontakt probíhá na Členských schůzích KPOÚ a na pravidelných schůzích
Výboru KPOÚ. Dále mohou být členové informováni prostřednictvím emailové pošty.
4.4. Ukončení členství v KPOÚ
4.4.1. Ukončit členství v KPOÚ může každý člen KPOÚ na vlastní žádost, a to písemnou formou. V
tomto případě končí členství v KPOÚ dnem doručení žádosti výboru KPOÚ.
4.4.2. Členství v KPOÚ končí též vyloučením. Vyloučit člena KPOÚ lze v případě, že neplní své závazky
vůči KPOÚ dané Stanovami, hrubě je porušuje, nebo jeho činnost směřuje proti cílům KPOÚ, zejména
neustále maří naplnění cílů KPOÚ, přestože jej Výbor KPOÚ písemně vyzve, aby od takovéto činnosti
upustil. O vyloučení člena rozhoduje Výbor KPOÚ nebo Členská schůze prostou většinou hlasů na
základě písemné žádosti členů KPOÚ. Vyloučený člen může do patnácti dnů od písemně nebo
elektronickou poštou doručeného rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
přezkoumala revizní komise.
Vyloučit člena KPOÚ lze také v případě, že spáchá úmyslný trestný čin a je za něj pravomocně
odsouzen.
4.4.3. Členství v KPOÚ zaniká též úmrtím člena KPOÚ.
4.4.4. Mimo ukončení členství z vlastního rozhodnutí a úmrtí je vyloučený člen o této skutečnosti
vždy informován písemně do 30 dnů doporučeným dopisem.
4.4.5. Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení zaplacených příspěvků (členských i ostatních).
Článek 5
Zánik KPOÚ
5.1. KPOÚ zanikne, usnese-li se na tom Členská schůze na svém usnášení schopném zasedání. V
případě zániku KPOÚ je Členská schůze KPOÚ usnášení schopná při dvoutřetinové účasti všech členů
KPOÚ a pro zrušení se vysloví alespoň dvě třetiny členů.

5.2. Členská schůze sestaví ze tří členů KPOÚ likvidační komisi, která řídí a kontroluje likvidaci
majetku KPOÚ.
5.3. Zbylý majetek KPOÚ se využije podle článku 2.1, odrážka první. Majetek se nedělí mezi zbývající
členy KPOÚ. Členové nemají nárok na likvidovaný majetek KPOÚ.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
6.1. V případě sporu mezi členy KPOÚ navzájem bude o sporu rozhodovat výbor KPOÚ.
6.2. Spor mezi členem KPOÚ a členem Výboru KPOÚ bude rozhodovat tříčlenná smírčí komise, která
musí být sestavena z členů KPOÚ.
6.3. Vyplněním Přihlášky do KPOÚ potvrzuje každý člen, že souhlasí se všemi body Stanov KPOÚ a
jejich dodržováním. Dále člen potvrzuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby KPOÚ, potřebných k jeho činnosti, případně k
dalšímu zajišťování služeb pro jeho členy.
6.4. KPOÚ se zavazuje ochranou osobních údajů.
6.5. Na členství v KPOÚ není právní nárok.
6.6. Hospodaření s prostředky KPOÚ se řídí platnými právními předpisy ČR a EU.
6.7. Platnost a změny Stanov KPOÚ
6.7.1. Všechny změny Stanov KPOÚ včetně jejich příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, schvaluje
Členská schůze KPOÚ na svém usnášení schopném zasedání. Každá změna Stanov KPOÚ musí být
schválena Rejstříkovým soudem ČR.

V Opavě dne 30.10.2016

Výbor KPOÚ
David Chovančík – předseda KPOÚ
Pavel Horna – místopředseda KPOÚ
Jan Janošec – pokladník KPOÚ
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