Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.
Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným
spolkem s vlastní právní osobností.
Byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
Jeho právní poměry se řídí zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a těmito stanovami.
Je právním nástupcem Občanského sdružení Podkrkonošský trabi klub .
Článek 1.
Název , sídlo, symboly a působnost
a) název klubu je "Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek,klub)
b) sídlem spolku je adresa:
Podkrkonošský trabi klub
Kacíř 482
541 01 TRUTNOV
c) Logo spolku je graficky zpracováno – přesné vyobrazení loga je uvedeno v příloze, která je
nedílnou součástí těchto stanov
d) spolek působí na celém území České republiky , spolek se nečlení na organizační jednotky celý spolek je
místně příslušnou organizační jednotkou
Článek 2.
Cíle činnosti klubu
Cíle klubu jsou:
a) vzájemná pomoc při udržování technických stavů vozidel členů sdružení
vzájemná pomoc při opravách, renovacích a úpravách vozidel vycházejících ze zákonů
České Republiky
b) uchování památek dokládajících vývoj památek motorismu, tj. sběratelství historických vozidel,
literatury, předmětů a doplňků s motorismem spojených
c) poskytování technických informací o značce vozidel ostatní motoristické veřejnosti a případná pomoc v
rámci možností klubu
d) všeobecné informování a propagace značky Trabant, IFA
e) pořádání kulturních a tématických akcí příznivců značky Trabant, IFA i pro nečleny klubu
f) poskytnout členům klubu informace a výhody poskytované třetími stranami, jako slevy na opravy v
renomovaných autoservisech, slevy na náhradní díly, doplňky atd.
g) spolupráce s dalšími organizacemi a spolky za účelem všeobecného podvědomí o silniční
dopravě a technických vědomostí při údržbě motorových vozidel, osvětová činnost
e) zastupování při jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné
zájmy členů vyžadují
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Článek 4.
Forma činnosti klubu
1. náplň činnosti bude odpovídat cílům spolku a stanovám
2. hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných informací o značce Trabant,
IFA a informace o bezpečnosti motorismu a sdružování všech příznivců motorismu zejména:
- podpora značky Trabant široké veřejnosti,
- informování na internetových stránkách o novinkách, nových trendech v motorismu i pro
nečleny.
3. Povinností klubu je vést členské záležitosti svých členů a zajistit, aby mohli uplatnit svůj hlas při
rozhodování o klubových záležitostech a o věcech ve veteránském hnutí.
4. Činnost klubu řídí zvolený výbor, kontroluje kontrolní komise. Zvolení funkcionáři jsou odpovědní
členům klubu.
5. Klub se ruší:
a) rozhodnutím Výroční konference o zrušení klubu, o sloučení s jiným klubem, o rozdělení klubu na dva
či více klubů, a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů Výroční konference klubu.
b) sníží – li se počet členů pod pět
c) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek 5.
Členství ve spolku
1. Členem klubu může být fyzická osoba starší 18 let, která podala přihlášku za člena klubu a
Výbor klubu jeho přihlášku nadpoloviční většinou schválí.
2. Členství v klubu vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena,
b) úmrtím člena,
c) nezaplacením členského příspěvku klubu v termínu,
d) zánikem klubu bez právního nástupce.
O zániku členství rozhoduje Výbor klubu .
4. Vyloučit člena z klubu lze, pokud porušuje své povinnosti dle čl. 6 odst. 2 těchto Stanov.
5. Člen může vystoupit z klubu kdykoliv. Vystoupením nevzniká právo na vrácení
příspěvků.
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zaplacených členských

Článek 6.
Práva a povinnosti členů
1. Všichni členové klubu mají tato práva:
a) podílet se na činnosti klubu,
b) využívat všech služeb poskytovaných klubem,
c) volit a být voleni do orgánů klubu,
d) hlasovat či jiným způsobem upraveným těmito Stanovami rozhodovat o činnosti klubu,
e) podávat návrhy orgánům klubu a obracet se na ně se svými připomínkami,
f) být delegován klubem do orgánů a komisí.
2. Všichni členové klubu mají tyto povinnosti:
a) dodržovat Stanovy klubu a ostatní závazná usnesení klubu,
b) platit členské příspěvky v řádném termínu,
c) chránit dobré jméno klubu,
d) chránit majetek klubu a užívat tento majetek tak, aby klubu nevznikla škoda,
e) chránit a nenarušovat soužití v klubu, jednat a chovat se v souladu s posláním klubu.
Článek 7.
Orgány klubu
1. Orgány klubu jsou Výroční konference, Členská schůze, Výbor klubu, Předseda klubu
a Kontrolní komise.
2. Výroční konference je nejvyšším orgánem klubu a svolává ji Výbor klubu nejméně
1x ročně, nebo dle potřeby. Výroční konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
s hlasovacím právem a do její výlučné pravomoci patří:
a) projednat a schválit roční zprávu Výboru klubu o činnosti, výsledky hospodaření a zprávu Kontrolní
komise,
b) schvalovat Prováděcí podmínky klubu na příslušný rok (plán činnosti, finanční rozpočet včetně výše a
splatnosti členských příspěvků apod.)
c) volit a odvolávat členy Výboru klubu a Kontrolní komise,
d) schvalovat volbu Předsedy klubu a místopředsedy klubu,
e) schvalovat Stanovy klubu a jejich změny,
f) projednávat zásadní otázky činnosti klubu,
g) stanovit název a symboliku klubu,
h) rozhodovat o zániku klubu.
V případě nutnosti může Výbor klubu svolat mimořádnou Výroční konferenci, která se řídí stejnými
pravidly, jako Výroční konference řádná.
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3. Členská schůze je svolávána Výborem klubu zpravidla jednou za měsíc. Členská schůze rozhoduje
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů a do její pravomoci patří projednávat a schvalovat běžné
otázky činnosti klubu.
4. Výbor klubu je výkonným orgánem klubu v počtu nejméně pěti členů. Ze svého středu volí Předsedu a
místopředsedu, které předkládají Výroční konferenci ke schválení. Výbor klubu se schází podle potřeby a
svolává ho předseda, nebo jím pověřený člen výboru. Ve svém jednání rozhoduje nadpoloviční většinou
volebních hlasů. Každý z členů výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
klubu. Výbor klubu odpovídá za hospodaření klubu a vede evidenci členů klubu.
Do výlučné pravomoci Výboru klubu patří:
a) řídit činnost klubu a projednávat a schvalovat běžné otázky řízení klubu,
b) zpracovat návrh Prováděcích podmínek na příslušný rok (návrh činnosti, finanční
rozpočet apod.),
c) stanovit výši a splatnost členských příspěvků,
d) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů klubu.
5. Předseda klubu je statutárním zástupcem klubu a ze své činnosti je odpovědný Výboru klubu.
Podepisování statutárního zástupce klubu se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu a
označení předseda klubu připojí předseda svůj podpis. Předsedu klubu zastupuje v době nepřítomnosti
místopředseda klubu.
6. Kontrolní komise je kontrolním orgánem klubu a je nejméně tříčlenná. Ve své činnosti je
nezávislá a zaměřuje se zejména tyto úkoly:
a) kontrolu dodržování Stanov klubu jeho členy a Výbor klubu,
b) provádění kontroly hospodaření klubu, prošetření stížností a oznámení členů klubu,
c) přednést na Výroční konferenci zprávu o své činnosti, v níž zejména uvádí stanovisko
k hospodaření klubu, svá zjištění a výsledky projednávaných stížností a oznámení.
Článek 8.
Zásady hospodaření a majetek klubu
1. Hospodaření klubu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ostatními vnitřními předpisy klubu.
2. Pokladník zvolený Výborem klubu vede evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize, zpracovává podklady
pro účetnictví a disponuje finanční hotovostí klubu. Na základě předložených a schválených dokladů
zúčtovává a vyplácí členům klubu jejich výdaje nebo příjmy. Od Výboru klubu je oprávněn samostatně
hospodařit s hotovostí a bankovními převody maximálně do výše 3000,- Kč. Při vyšších finančních
transakcích je potřeba souhlasu 2/3 členů Výboru klubu.
3. Předseda klubu smí samostatně hospodařit s hotovostí a bankovními převody maximálně do výše 5000,Kč. Při vyšších transakcích je potřeba souhlasu 2/3 členů Výroční konference.
4. Klub je povinen hospodařit se svým majetkem s péčí řádného hospodáře. Majetek klubu slouží k účelům,
které jsou v souladu s předmětem a cílem činnosti klubu.
5. Zdrojem majetku klubu jsou zejména příjmy z členských příspěvků, příjmy z vlastní činnosti, účelové
příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a dary.
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6. Výdaje klubu jsou zaměřeny na uskutečňování cílů klubu v souladu s formami činnosti dle těchto stanov a
rozpočtem klubu.

Článek 9.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré interní předpisy vydává Výbor klubu a seznámí s nimi neprodleně členskou základnu.
2. Interním předpisem se rozumí vnitřní pravidla Podkrkonošského trabi klubu upravující konkrétní činnosti
klubu.
3. Výklad stanov a interních předpisů - v případě rozporu těchto stanov a interních předpisů má vždy
přednost znění stanov.
4. V případě sporu o výklad článku stanov rozhoduje Výroční konference.
5. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se klub a činnost klubu Občanským zákoníkem v platném
znění.
6. Klub vede evidenci svých členů, shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje pro vnitřní potřebu klubu
v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
7. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení mimořádnou Výroční konferencí a
nahrazují znění stanov ze dne 7.12.2010.

V Trutnově dne 17.3.2017
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