STANOVY
spolku Terrible Monkeys
ve znění ke dni 21. 12. 2015

1. Základní ustanovení
1. Název spolku je Terrible Monkeys z.s. (dále jen “spolek“).
2. Sídlo spolku je Střekovská 1342/10, 182 00 Praha 8.
3. Terrible Monkeys z.s. je dobrovolný spolek fyzických a právnických osob, který provozuje
tělovýchovu, sport, turistiku, kulturní a osvětovou činnost.

Poslání a cíle
Základním posláním spolku je:
a) Poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblastech tělovýchovy a sportu.
b) Organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
c) Vytvářet ekonomickou základnu pro svou činnost.
d) Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel.
e) Hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, s ostatními
organizacemi i jednotlivci.
f) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a sportu
zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

2. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a)valná hromada
b)výkonná rada spolku

3. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada spolku nejméně jedenkrát za rok způsobem pro
spolek obvyklým. Výkonná rada spolku svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá aspoň
jedna polovina všech členů.
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti aspoň jedné poloviny všech členů.
K platnosti usnesení je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
5. Kolektivní vůle spolku se tvoří způsobem pro spolek obvyklým na internetovém diskusním
fóru. Návrhy podle tohoto článku se považují za usnesení valné hromady, pokud se pro ně
vyjádří nadpoloviční většina členů, kteří o návrhu hlasovali.
6. Valná hromada zejména:
a)rozhoduje o změnách stanov spolku
b)volí členy výkonné rady spolku
c)rozhoduje o vyloučení člena spolku
d)rozhoduje o zrušení spolku a naložení s jeho majetkem

Výkonná rada spolku
1. Výkonná rada spolku je statuárním orgánem spolku. Výkonná rada spolku zabezpečuje
plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Výkonná rada spolku
vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá valné hromadě.
2. Výkonná rada spolku má tři členy. Členství ve výkonné radě spolku vzniká volbou na valné
hromadě, na základě návrhu některého člena. Funkční období členů výkonné rady spolku
trvá pět (5) let.
3. Členové výkonné rady spolku jsou oprávněni jednat jménem spolku, a to každý samostatně.

4. Společné zásady členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let, právnické osoby a spolky, které se
zaváží dodržovat stanovy a cíle a jejich žádost je kladně posouzena dle ustanovení kapitoly
3 odstavce 4 a 5.

2. O přijetí za člena se rozhoduje na základě žádosti a osobního jednání.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a)vystoupením člena písemným oznámením členovi výkonné rady spolku
b)úmrtím člena
c)u právnické osoby jejím zánikem
d)vyloučením člena usnesením na valné hromadě
e)zánikem spolku

5. Práva a povinnosti členů
Členové spolku mají zejména tato práva:
1. Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, společenského a kulturního
života spolku.
2. Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku.
3. Účastnit se jednání valné hromady.
4. Volit a být volen do všech volených orgánů spolku.

Členové spolku mají zejména tyto povinnosti
1. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy
sportovce.
2. Plnit usnesení valné hromady a usnesení dle ustanovení kapitoly 3 odstavce 4 a 5.
3. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o jeho dobré jméno.
4. Řádně a včas plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

6. Zásady hospodaření

1. Zásady hospodaření spolku schvaluje výkonná rada.
2. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní sportovní činnosti,
z dotací, grantů, darů, příspěvků od státu a obcí.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov.

7. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Vztahy stanovami neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., v platném znění.

