Stanovy

Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení

Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení je občanské sdružení dle zákona o
sdružování občanů č. 83/1990 Sb., které sdružuje zájemce o sportovní leteckou
činnost.
§1
Název a sídlo
Název:

Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení
(dále jen Aeroklub)

Sídlo:

Vlašská 358/7, Praha 1 – Malá Strana,
PSČ 118 00

§2
Účel založení, cíle a činnosti Aeroklubu
Účelem založení Aeroklubu je sdružovat zájemce a příznivce rekreačního a
sportovního létání a prosazovat jejich zájmy, propagování letectví mezi mládeží,
reprezentace českého letectví v zahraničí a vytváření a kumulování zdrojů ke krytí
potřeb Aeroklubu.
Cíle a činnosti Aeroklubu jsou:
a) provádění výcviku a letecké činnosti v leteckých sportech;
b) pořádání leteckých dnů a podobných propagačních leteckých akcí pro
veřejnost;
c) umožnit členství, letecký výcvik a sportovní leteckou činnost českým i cizím
státním příslušníkům;
d) provádět opravárenskou, výrobní a obchodní činnost pro potřeby
sportovního létání;
e) vykonávat vedlejší doplňkovou činnost, a to:
-

provozování letecké činnosti v tuzemsku i v zahraničí za úplatu,
s cílem využít zisk pro potřeby Aeroklubu;

-

přepravní výkony vlastními vozidly, resp. vozidly členů Aeroklubu;

-

reklamní, propagační a manažerskou činnost související s účelem
založení Aeroklubu;

-

hostinskou a ubytovací činnost a pronájem nemovitostí související
s účelem založení Aeroklubu;

-

provozování čerpací stanice PHM pro naplnění účelu založení
Aeroklubu.

§3
Orgány Aeroklubu

Orgány Aeroklubu jsou:
a) členská schůze
b) rada Aeroklubu
c) předseda Aeroklubu

§4
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Aeroklubu, tvoří ji všichni členové Aeroklubu.
Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nejsou zákonem nebo těmito
stanovami vyhrazeny radě nebo předsedovi. Členská schůze je oprávněna ke
změně stanov Aeroklubu a k rozhodnutí o dobrovolném zániku Aeroklubu.

Členská schůze se svolává:
a) pravidelně minimálně dvakrát ročně
b) v případě řešení mimořádných situací, které nejsou v kompetenci
předsedy ani rady, a které nemohou být řešeny v řádném termínu z
důvodu prodlení
c) požádá-li o to dvě třetiny členů a to nejpozději do čtyř týdnů po
předložení žádosti radě.

Členskou schůzi svolává rada Aeroklubu pozvánkami, které musí být odeslány
nejpozději 14 dní před termínem konání členské schůze. Členská schůze je schopna
usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Aeroklubu. Usnesení je přijato,
hlasovalo-li pro ně nadpoloviční většina přítomných
Členské schůze se mohou zúčastnit jako hosté i sponzoři Aeroklubu.

§5
Rada Aeroklubu
Rada je výkonný orgán Aeroklubu. Radu volí členská schůze z členů Aeroklubu
starších osmnácti let tajnou volbou jednotlivě pro každou funkci v radě. Rada je
volena na období tří let, musí mít lichý počet členů a to minimálně tři včetně
předsedy. Rada se schází jedenkrát měsíčně, svolává předseda Aeroklubu.
Rada zajišťuje provoz a hospodaření Aeroklubu, stanoví výši zápisného a členských
příspěvků, členské schůzi přednáší návrhy na přijetí nebo nepřijetí nových členů
Aeroklubu.
Rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady.
Rada je odpovědna za svoji činnost členské schůzi. O jednání rady vede jednatel
řádný zápis, který musí být stvrzen podpisy předsedy a jednatele aeroklubu.

§6
Předseda Aeroklubu
Předseda je statutární orgán, který zastupuje Aeroklub vůči třetím osobám, řídí
činnost Aeroklubu.
Předseda je volen na období tří let. Předsedu volí členská schůze, pokud si toto
vyhradila, případně rada Aeroklubu ze svých členů starších 25-ti let. Předseda je
odpovědný za svoji činnost členské schůzi a radě aeroklubu.
Předseda má právo ustanovit z členů rady místopředsedu a stanovit rozsah jeho
pravomocí v době svého zastupování.
Předseda může být odvolán před uplynutím funkčního období radou Aeroklubu,
členskou schůzí, na návrh alespoň jedné poloviny členů Aeroklubu, hlasovala-li pro
odvolání dvoutřetinová většina přítomných.

§7
Členství v Aeroklubu
Členství v Aeroklubu je dvojího druhu:
a) řádný člen Aeroklubu
- je výhradně létající člen Aeroklubu, který je držitelem platného
průkazu způsobilosti k létání, včetně pilota ve výcviku, nebo má
udělenu výjimku z řádného členství odsouhlasenou členskou schůzí;

b) registrovaný člen Aeroklubu
- je létající člen v čekací době na řádné členství;
- je nelétající člen, příznivec Aeroklubu.

§ 8
Podmínky nabytí členství
a) registrovaný člen
Registrovaným členem se stává žadatel po podání přihlášky za člena
Aeroklubu a po jejím schválení radou Aeroklubu. U nelétajících
registrovaných členů není doba členství omezena. Registrovaný létající člen,
nepřijatý po uplynutí zkušební doby za řádného člena, nemůže být nadále
členem Aeroklubu.
b) řádný člen
Řádným členem Aeroklubu se může stát pouze registrovaný člen a to
nejdříve po uplynutí zkušební doby tří let. O přijetí za řádného člena musí
rozhodnout členská schůze dvoutřetinovou většinou.

§9
Ukončení členství
Členství v Aeroklubu zaniká
a) úmrtím člena;
b) osobním rozhodnutím člena;
c) nezaplacení členského příspěvku do konce kalendářního roku,
v odůvodněných případech uděluje výjimku rada Aeroklubu;
d) vyloučením člena v odůvodněných případech, na návrh rady
Aeroklubu, schválený členskou schůzí dvoutřetinovou většinou.

§10
Práva a povinnosti členů
a) řádný člen
-

má právo účastnit se členských schůzí, hlasovat, volit a být volen do
orgánů Aeroklubu, navrhovat připomínky a podněty;

-

má povinnost platit členské příspěvky,
respektovat rozhodnutí orgánů Aeroklubu;

b) registrovaný člen
-

má právo účastnit se členských schůzí;

-

má povinnost platit členské příspěvky,
respektovat rozhodnutí orgánů Aeroklubu.

§ 11
Jednání a podepisování jménem Aeroklubu
Statutárním orgánem Aeroklubu je předseda.
Jménem Aeroklubu jsou oprávněni jednat:
-

předseda Aeroklubu;

-

místopředseda, pokud je ustanoven.

K platnosti písemného právního úkonu je potřebný podpis předsedy Aeroklubu
anebo jiného zplnomocněného člena rady Aeroklubu a to tak, že k vytištěnému
nebo nadepsanému názvu Aeroklubu připojí oprávněná osoba svůj podpis.

§ 12
Zásady hospodaření
Aeroklub může být, na základě rozhodnutí členské schůze, zakladatelem obchodní
společnosti (s.r.o., a.s.), jejíž zisky slouží k vlastnímu finančnímu zabezpečení a
rozvoji činnosti. Aeroklub pro svou činnost získává prostředky z členských
příspěvků, poplatků, dotací, darů, příspěvků a půjček od fyzických a právnických
osob.
Ke snížení skutečných provozních nákladů bude Aeroklub provozovat vedlejší
doplňkovou obchodní činnost podle §2 písm. f) těchto stanov v souladu s ostatními
platnými právními předpisy České republiky.
S nemovitým majetkem Aeroklubu je možné nakládat pouze v souladu
s rozhodnutím dvoutřetinové většiny členské schůze
.

§13
Zánik Aeroklubu
Aeroklub zaniká pouze v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina členské schůze.
O způsobu likvidace majetku rozhodne členská schůze v souladu s platnými
právními předpisy. Likvidaci provede likvidační komise zvolená členskou schůzí.

§ 14
Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnost po jejich schválení Ministerstvem vnitra České republiky.
Stanovy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.

V Hlásné Třebáni dne 9. května 2011

Přípravný výbor:

Lucie Purkrábková

Ing. Jaroslav Nymburský

Ing. Karel Šíma

