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STANOVY SPOLKU A.M.bike  

 

1. IDENTIFIKACE ORGANIZACE 

Název:  A.M.bike z.s. 

Sídlo:  Olšová Vrata, Ke Golfu 133, 360 01 Karlovy Vary 

 

2. POSLÁNÍ A CÍLE 

Cílem spolku A.M.bike je každoroční uspořádání závodu horských kol. V obecné rovině je 

posláním tohoto spolku podpora, propagace a rozvoj cyklistiky se zaměřením na horská kola a 

realizace vlastní činnosti na základě závazných právních předpisů, těchto stanov a v duchu 

demokratických principů a zásad. 

 

3. ORGÁNY SPOLKU 

3.1. Orgány spolku jsou Výroční členská schůze, Členská schůze a Rada spolku. 

3.2. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která rozhoduje o všech zásadních otázkách 

týkajících se spolku: 

 jeho činnosti a hospodaření 

 změně stanov 

 zániku 

3.3. Výkonným a řídícím orgánem spolku je tříčlenná Rada, která řídí činnost spolku v obdobích 

mezi zasedáními Členské schůze. Členové Rady jsou na dobu 1 roku voleni nejvyšším 

orgánem spolku na jeho Výroční členské schůzi. Rada je zároveň statutárním orgánem spolku. 

Její členové jednají jménem spolku samostatně a přechází na ně veškerý mandát Rady 

předchozí, především ve vztahu ke státním, městským, obecním orgánům a úřadům i ve 

vztahu k jiným právnickým osobám. Členy Rady jsou:  

 předseda spolku 

 ředitel Karlovarského AM Bikemaratonu 

 hospodář 

 

4. ČLENSKÁ SCHŮZE 

4.1. Plánuje a koordinuje činnost spolku. 

4.2. Zasedá obvykle jednou měsíčně, případně častěji. 

4.3. O místě a času konání jsou členové informováni minimálně 7 dní dopředu e-mailem. 

4.4. Jednou ročně obvykle na začátku prosince se koná Výroční členská schůze za účelem 

předložení bilanční zprávy a volby nové Rady pro nastávající rok.  

4.5. Z každé Členské schůze je pořízen zápis, který je zaslán jednotlivým členům e-mailem a 

umístěn v členské sekci na internetových stránkách spolku. Zápis pořizuje obvykle předseda 

nebo jím pověřený člen. Součástí zápisu je prezenční listina. 

 

5. DRUHY ČLENSTVÍ 

Spolek má dva druhy členství - řádného člena a adepta. Adept a člen s pozastaveným členstvím 

mají pouze poradní hlas a neúčastní se hlasování. Člen s pozastaveným členstvím nemá právo se 

účastnit spolkové činnosti vyjma Členských schůzí. Evidence členů je vedena na internetových 

stránkách spolku, je veřejná a členové souhlasí se zveřejněním svých údajů. 

 

6. VZNIK ČLENSTVÍ 

Členem spolku se může stát fyzická osoba na základě návrhu některého z členů a po schválení 

Členskou schůzí se stává nejprve adeptem. Později na základě návrhu některého z členů a po 

schválení Členskou schůzí se stává řádným členem. 

 

7. ZÁNIK A POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ 

7.1. Na vlastní žádost člena spolku. 

7.2. Na základě návrhu některého z členů spolku po schválení Členskou schůzí. 
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8. PRÁVA ČLENA 

8.1. Podílet se na rozhodování o činnosti spolku a nakládání s jeho prostředky. 

8.2. Účastnit se akcí, které spolek pro své členy pořádá. 

8.3. Být volen do orgánů spolku. 

8.4. Být pravidelně informován o činnosti spolku. 

 

9. POVINNOSTI ČLENA 

9.1. Podle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti spolku ve smyslu naplňování 

jeho cílů. 

9.2. Účastnit se zasedání nejvyššího orgánu. 

9.3. Plnit úkoly, kterými byl spolkem pověřen. 

9.4. Platit schválené členské příspěvky. 

9.5. Dodržovat stanovy spolku. 

 

10. POVINNOSTI ČLENŮ RADY 

10.1. Předseda spolku: 

 koordinuje činnost spolku na základě programu schváleného nejvyšším orgánem a 

pověřuje jednotlivé členy konkrétními úkoly 

 řídí zasedání Členské schůze; v nepřítomnosti pověřuje jiného člena Rady 

 provádí a archivuje agendu spolku 

10.2. Ředitel Karlovarského AM Bikemaratonu: 

 koordinuje a řídí organizaci závodu 

 vede, předkládá a archivuje přehledný manuál všech činností a dokumentů, 

souvisejících s jeho pořádáním 

 do dvou měsíců od skončení závodu předkládá bilanční zprávu o jeho výsledcích 

10.3. Hospodář:   

 odpovídá za nakládání s veškerými prostředky spolku, o kterých vede příslušnou 

agendu 

 odpovídá za vypracování účetní uzávěrky a její správnost 

 předkládá nejvyššímu orgánu pravidelně zprávu o hospodaření s prostředky spolku 

10.4. Členové Rady předkládají bilanční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé volební 

období na Výroční členské schůzi. Nově zvolené Radě jsou povinni předat veškerou agendu 

spolku do konce následujícího měsíce po zvolení nové rady. 

 

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 8.5.2014 a vstupují v platnost dnem 

zapsání do registru spolků.  


