STANOVY, ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
AUTO KLUBU ČR Rožnov v AČR.
AUTO KLUB ČR Rožnov v AČR, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 865 přijal na členské
schůzi tyto „ Stanovy a organizační a jednací řád “ AK ČR Rožnov v AČR dále jen stanovy AKR.
čl. I

odst.1

odst.2

odst.3
odst.4
odst.6

Činnost AUTO KLUBU ČR Rožnov AČR (dále jen AKR) se řídí
AUTOKLUBU ČR a Stanovami AKR.

Stanovami

a)
Hlavní činnost AKR spočívá v pořádání sportovních
podniků a dalších akcí
motoristického a nemotorového sportu, všestranná podpora mladých a začínajících motoristů
členů AKR.
b)
Podpora a rozšiřování možností mototuristiky, spolupráce na zajišťování akcí vedoucích
ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
c)
veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a
dalších aktivit s tím souvisejících.
d)
Zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími
institucemi, provozování dětských dopravních hřišť.
e)
Organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu a
dopravní výchovy .
Členství v AK ČR Rožnov v AČR (dále jen AKR) vzniká podáním přihlášky, přijetím za člena
výborem AKR a zaplacením členských příspěvků. Přijetí nových členů projedná a schválí
teprve nejbližší členská schůze.
Každý člen se zavazuje k aktivní práci v AKR zvláště při organizaci a přípravě závodů
pořádaných AK Rožnov a jiných akcích organizovaných AKR.
Doba platnosti členské legitimace AUTOKLUBU ČR je vyznačena na členské legitimaci a je
vystavována na jeden rok.
Členství v AČR a AKR zaniká:
a)
vystoupením
b)
úmrtím člena
c)
ukončením platnosti členské legitimace
d)
nezaplacením členského příspěvku subjektu registrovaného v AČR
e)
zánikem AČR bez právního nástupce
f)
vyloučením (písemně)
Vyloučit člena lze pokud porušuje své povinnosti dle stanov AKR. Rozhodnutí o vyloučení
musí mít písemnou formu a musí být doručeno členovi.
Odvolání proti vyloučení nemá odkladný účinek a o odvolání člena rozhoduje členská schůze.
Vyloučení člena AKR rozhoduje členská schůze AKR.

odst.7

odst.8
odst.9

Členský příspěvek AČR je schvalován VH AČR a jeho výše pro příslušný rok bude oznámena
při placení členského příspěvku na následující rok.
Členský příspěvek je placen ve dvou kategoriích: 01 –členové nad 60 let, ZTP a mladiství do 18
let, 02 – ostatní. Tento příspěvek zaručuje členům AK celostátní služby ABA dle stanov AČR.
Klubový příspěvek AK Rožnov je stanoven ve výši 50,- Kč .Tento příspěvek slouží k registraci
a sounáležitosti k AUTO KLUBU ČR Rožnov v AČR.
Členské příspěvky musí být uhrazeny do 28.listopadu předcházejícího roku. Pokud člen AKR
nezaplatí členské příspěvky k termínu konání výroční členské schůze za uplynulý kalendářní
rok, která se koná nejpozději v prvním čtvrtletí běžného roku, považuje se to za zánik členství v
AK ČR Rožnov v AČR .(viz Stanovy AČR.)
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čl.II

Práva a povinnosti členů

Všichni členové AKR mají tato práva a povinnosti:
a)
podílet se na činnosti klubu
b)
platit členské příspěvky
c)
chránit dobré jméno AČR a AKR.
d)
chránit majetek AČR a majetek AKR
e)
dodržovat Stanovy AČR, závazná ustanovení AČR,Organizační a jednací řád AKR
f)
hlasovat, či jiným způsobem rozhodovat o činnosti klubu
g)
odvolat se proti všem rozhodnutím, týkajících se jejich osob k členské schůzi a až k Valné
hromadě AČR.

čl.III

Členská schůze

odst.1

je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji výbor klubu nejméně dvakrát ročně.
V případě, že počet členů klubu překročí 150 členů, nahradí členskou schůzi konference
klubu,na kterou budou voleni delegáti klíčem 1:3.

odst.2

Kalendářní rok činnosti klubu bude uzavřen výroční členskou schůzí - (konferencí) svolanou do
konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

odst.3

Členská schůze volí a odvolává tyto orgány:
a)
5 členný výbor klubu
b)
3 člennou Revizní komisi
Volební období všech orgánů klubu je maximálně čtyřleté a bude uzavřeno výroční členskou
schůzí spojenou s volbami těchto orgánů.

odst.4

- schvaluje Stanovy AKR a jejich změny
- schvaluje rozpočet a plán činnosti AKR na příslušný kalendářní rok
- schvaluje zprávu výboru, roční výsledky hospodaření a zprávu revizní komise.
- schvaluje výši klubového příspěvku

odst.5

Členská schůze rozhoduje o vyloučení člena AKR

odst.6

Členská schůze schvaluje navržené jednatelé CAMPING Rožnov,s.r.o. Jednatelé čtvrtletně
informují výbor klubu o provozu v CAMPING Rožnov ,s.r.o.

odst.7

Členská schůze rozhoduje o všech návrzích souvisejících se změnami majetkoprávních vztahů v
AUTOKLUBU ČR Rožnov v AČR.Rozhodnutí je právoplatné, pokud se schůze účastní
nadpoloviční většina registrovaných členů AKR a pro usnesení hlasuje nadpoloviční většina
přítomných

čl.IV. Výbor klubu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

je výkonným orgánem klubu a řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi
spravuje majetek AK Rožnov p.R.
odpovídá za hospodaření klubu podle schváleného rozpočtu
vede evidenci členů
rozhoduje o přijetí fyzických osob
zajišťuje plnění usnesení členských schůzí.
navrhuje jednatele do CAMPING Rožnov, s.r.o.
schází se podle plánu činnosti, případně dle potřeby
v případě poklesu členů výboru pod 5 má právo kooptovat dalšího člena AK až do termínu nejbližší
členské schůze
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j)

čl.V.

usnáší se hlasováním a je usnášeníschopný nadpoloviční většinou přítomných členů. Přítomní
členové stvrzují svou účast podpisem na prezenční listině.

předseda klubu:

l)

je statutárním zástupcem klubu
odpovídá za řádné vedení hospodářsko-finanční agendy AKR
spolu s hospodářem případně jinými pověřenými členy výboru AKR má dispoziční oprávnění s
peněžními prostředky AKR uloženými na účtech v peněžních ústavech
je odpovědný za plnění úkolů vyplývajících z usnesení členské schůze a z jednání výboru
je odpovědný za hospodaření klubu podle schváleného rozpočtu
řídí práci výboru, činnost AK Rožnov p.R., zpracovává plán činnosti výboru
zpracovává nájemní smlouvy a předkládá je ke schválení výboru
zpracovává a předkládá výboru ke schválení výroční Zprávy o činnosti AKR
schvaluje proplácení náhrad, účtů, faktur , DOPP a Příkazních smluv
odpovídá za stav účetnictví a hospodaření AK
je statutárním zástupcem spoluvlastníka v CAMPING s.r.o., kde jsou jeho práva a povinnosti
dány obchodním zákoníkem
svolává členské a výborové schůze AKR

čl.VI

místopředseda klubu

a)
b)
c)
d)
e)
f)

v době nepřítomnosti předsedy AK ho zastupuje v plném rozsahu
odpovídá za administrativu klubu, zpracovává zápisy z jednání výboru a prezenční listiny
vede evidenci členů AK a přijímá přihlášky ke členství
vede archivaci dokumentů v souladu s platnými předpisy
jeho další činnost vyplývá ze Zákona o hospodaření občanských sdružení
koordinuje činnost oddílů AKR

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

čl.VII. Hospodář klubu-pokladník
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

čl.VIII.
a)
b)

odpovídá za správu finančních prostředků a hmotného majetku AKR a zabezpečuje a organizuje
placení a zúčtování členských příspěvků
spolupodepisuje finanční operace a to jak z běžného účtu, tak z pokladny AKR
dbá na správnost účetních dokladů
ve spolupráci s ostatními funkcionáři připravuje rozpočet AKR a předkládá jej k projednání RK
AKR
dbá, aby všechny údaje o finančních prostředcích byly v souladu se zásadami hospodaření a
byly uskutečňovány podle schváleného rozpočtu
dbá na dodržování finanční a rozpočtové kázně v AKR
vyplácí náhrady schválené rozpočtem i jednotlivým oddílům klubu až po schválení předsedou
AK ve výplatních termínech 5. a 27. v měsíci. Veškeré finanční doklady musí být předloženy k
zúčtování do 30 dnů od jejich pořízení, a nejpozději do 20.prosince daného roku.Nelze proplatit
doklady zpětně-tj.v následujícím roce.
k 10. každého měsíce předkládá výboru pokladní uzávěrku za minulý měsíc se slovním
komentářem
průběžně předkládá účetní doklady k zúčtování účetní firmě
ve své činnosti se řídí Zákonem o hospodaření všeobecně platnými předpisy a zákony
vybírá členské a klubové příspěvky

Účetnictví AK Rožnov p.R.
provádí nezávislá účetní firma podle platných zákonů a příslušných Směrnic pro hospodaření a
účetnictví ČR
vedením účetnictví pověřuje tuto firmu předseda AKR na základě Smlouvy na vedení
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c)

čl.IX

účetnictví
předseda zajišťuje prostřednictvím této Smlouvy pravidelné předkládání výboru AK stav
Hlavní účetní knihy, zpravidla jednou za čtvrtletí a uzávěrku účetnictví za příslušný kalendářní
rok
Ostatní členové výboru :
Plní úkoly přidělené předsedou jmenovitě, s temíny plnění.

čl.X

Revizní komise

i)

její činnost vyplývá ze Zákona o hospodaření Občanských sdružení ČR
je nezávislá na výboru klubu, o své činnosti podává Zprávu členské schůzi
provádí průběžnou kontrolu hospodaření AKR
odpovídá za řádné provedení fyzické inventury majetku klubu, navrhuje složení inventarizační
komise
dává stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiných orgánů oprávněných ke kontrolám,
prošetřuje stížnosti a oznámení členů AKR
kontroluje dodržování Stanov AČR a Stanov AUTO KLUBU Rožnov pod Radhoštěm v AČR
nemá právo zasahovat do rozhodování výboru AKR, pokud toto není v rozporu se stanovami
AČR a Organizačním řádem AKR
jednou za tři měsíce se zúčastňuje schůze výboru AKR

čl.XI.

Předseda revizní komise:

a)
b)
c)

řídí činnost revizní komise
zpracovává plán její činnosti
předkládá výboru AKR návrhy na vyřazení nepotřebného materiálu AKR a navrhuje jeho
hodnotu pro případný prodej.O vyřazení a odprodeji tohoto materiálu rozhoduje výbor AKR
má povinnost neprodleně informovat výbor AK o zjištěných nedostatcích v hospodaření AKR
účastní se, nebo určuje svého zástupce na jednání výboru klubu

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

d)
e)

čl.XII. AUTO KLUB ČR Rožnov v AČR zřizuje tyto sportovní a zájmové oddíly AK Rožnov
p.R.:
a) MINIKÁRY
b) VETERAN CAR CLUB

odst.1

odst.2

oddíl musí mít minimálně 5 členů z členů AK ČR Rožnov p.R. v AČR.
V případě, že má míň než 5 členů nebude veden jako oddíl. Pokud v průběhu roku nebude oddíl
AKR vykazovat aktivní činnost, nebudou mu v následujícím roce přiděleny finanční prostředky
z rozpočtu AKR na jeho činnost.
vedoucího oddílu navrhují členové oddílu. Výboru AK tento návrh schvaluje. Oddíl není
samostatný právní subjekt.

odst.3 : AK ČR Rožnov pod Radhoštěm v AČR:
podporuje podle možností činnost oddílů sdružených v AKR. Na tuto podporu vyčleňuje finanční
prostředky z rozpočtu AK a hradí z nich:
a) činnost těchto oddílů a podporu závodní a soutěžní činnosti členů AKR v rámci finančních
prostředků schválených rozpočtem do výše přiděleného finančního limitu pro jednotlivé
oddíly, včetně licence
b) hradí členům AKR příspěvek na jízdné v paušální výši 16% ceny PHM ze dne služební cesty
na 1 km, pro automobily při cestách vlastním motorovým vozidlem na závody a soutěže, při
cestách souvisejících s přípravou sportovních akcí pořádaných AKR a cestách konaných v
zájmu AKR .Tyto náhrady jsou propláceny v rámci finančního limitu oddílů a rozhoduje o
nich výbor AKR.
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c) Propláceny jsou jen jízdy vlastním motorovým vozidlem.(při vyúčtování cest je povinností
předložit Osvědčení o TP.)
d) V rámci finančního limitu oddílu se proplácí členům AKR startovné závodníkům a soutěžícím
s vlastním motorovým vozidlem nebo vozidlem AKR; nocležné nezletilému závodníku
(soutěžícímu) a jednomu členu jeho doprovodu (členu AKR) při účasti na závodech
(soutěžích), na které je vyšle AKR
e) Náklady spojené s pořádáním sportovních a jiných akcí AKR schválených plánem na
příslušný rok budou hrazeny jen v rozsahu finančního limitu jednotlivých oddílů ze
schváleného rozpočtu, prostředků dotací AČR na činnost jednotlivých oddílů a z financí
získaných oddílem na reklamách a darech
f) Z dotací přidělených AČR na základě Smlouvy s AČR proplácí závodníkům náhrady na
sportovní oblečení, PHM a náhradní díly.(podle účelu dotace). Materiál proplácený na základě
této smlouvy bude proplacen až po uzavření této smlouvy s AČR
g) Závodníky odměňuje po vyhodnocení závodní sezóny věcnými dary z finančního limitu
schváleného v rozpočtu na příslušný rok.Návrh na odměny podávají vedoucí oddílů a
schvaluje výbor AK. Tyto odměny budou proplaceny v listopadovém výplatním termínu
h) AKR nehradí členům stravné při služebních cestách a při účasti na sportovních akcích
pořádaných jinými kluby
i) AK Rožnov p.R. nehradí jízdné, cestovné, stravné a nocležné nečlenům AKR
j) Delegovaným činovníkům (rozhodčím, komisařům, atd.) proplatí AKR faktury vystavené
organizací, která je delegovala
k) Z limitu rozpočtu pro jednotlivé oddíly hradí při závodech organizovaných AKR občerstvení v
max. výši 120,-Kč na osobu a den závodníkům, organizátorům, pořadatelům a delegovaným
činovníkům
l) Není přípustné nečlenům AKR proplácet materiál (např.PH a jiný materiál). Na provedení
jakýchkoliv prací ve prospěch AKR musí být uzavřena DOPP nebo Příkazní smlouva
m) Proplácí odměny funkcionářům výboru, RK a vedoucím oddílů po uzavření Příkazní smlouvy
do výše limitu schváleného rozpočtem AKR
n) Poskytuje věcný dar ve výši cca 200,-Kč členům AKR k jejich životnímu jubileu50,55,60,65,70,75,80,85,90 let
o) Proplácení náhrad uvedených v těchto Stanovách AKR, uzavírání Smluv na reklamy, DOPP a
Příkazních smluv se řídí všeobecně platnými zákony a předpisy ČR, včetně jejich schvalování.
p) Odměny členům AKR za provedenou práci budou vypláceny na základě uzavření DOPP nebo
Příkazní smlouvy na příslušnou činnost v AKR. (např: stavební práce, úpravy a opravy
majetku AKR , úklid, a pod.)
q) O uzavírání DOPP a Příkazních smluv rozhoduje zásadně výbor AKR a svtrzuje svým
podpisem předseda AKR. Tyto musí být uzavřeny před započetím práce, nebo činnosti
r) Poskytuje členům zajištění a úhradu služeb přispívající k zabezpečení a zvyšování bezpečnosti
silničního provozu. Tyto služby se poskytují v pronajatých zařízeních AKR, a to pouze na
vlastních automobilech členů AKR:
- měření a kontrola světel automobilů
- vyvážení kol automobilů
- měření a seřízení sbíhavosti kol automobilů
- měření emisí
- příprava vozidla na STK včetně mytí motoru nebo vozidla
t) Tyto služby se poskytují členům až po ročním členství v AKR
u) služby se poskytují formou poukazů na uvedené práce ve výši 500,-Kč na rok všem členům
AKR. O přidělení rozhoduje výbor AKR. Poukazy jsou nepřenosné
v) přispívá členům na úhradu jízdného autobusem při zájezdech pořádaných v rámci klubové
činnosti AKR
odst.4. Vedoucí oddílů:
a)

řídí činnost těchto oddílů v souladu se „Stanovami AKR.“
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b)

c)
d)

e)

předkládají účetní doklady oddílů ke schválení předsedovi a k vyúčtování hospodáři AKR
neprodleně po ukončení akce, nebo cesty na závody v souladu s vyhláškou MF. Doklady
musí splňovat náležitosti podle platných zákonů
vedou evidenci členů oddílu AKR a tuto předávají místopředsedovi AKR
Jsou povinni nejméně jednou za tři měsíce (po oznámení výborem AK) se zúčastnit
schůze výboru AK, kde předloží zprávu o činnosti za uplynulé období a předloží plán
činnosti na příští období. Pokud tuto povinnost nebudou plnit, má výbor AK právo
zastavit proplácení prostředků, které jim byly přiděleny na podporu činnosti
podávají návrhy na věcné dary závodníkům po ukončení závodní sezóny výboru AKR

čl.XIII Odprodej nepotřebného materiálu z majetku AKR:
návrh na odprodej nepotřebného materiálu klubu bude vyhlášen na členské schůzi. Pokud nebude
zájem z řad členů klubu o tento materiál, může výbor nabídnout tento materiál jiným zájemcům,
přičemž o prodeji rozhoduje vyšší nabídka.

Zpracoval:

schválila členská schůze AKR.
dne

předseda AK ČR Rožnov p.R. AČR
Antonín Valenta

10.11.2011
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