Czech Bugatti Club, z.s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Czech Bugatti Club, z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek občanů,
založený podle §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek má své
sídlo na adrese Líšnice č.p. 12, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je mapování historických vozů značky Bugatti na území ČR od dob
monarchie až po současnost a vše co s touto značkou souvisí, zejména mapování
registrů vozů Bugatti, mapování závodní historie vozů značky Bugatti, poskytování
informací a spolupráce s jinými spolky a kluby s podobným zájmem.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsanému v čl. II, co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím zejména:
a) podpora bádání o historii značky, zejména na území ČSR
b) propagace vozů historické značky Bugatti
c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
d) reprezentace a zastupování členů spolku prostřednictvím členství v mezinárodních
organizacích
e) propagace aktivit spolku
f) poradenská a konzultační činnost

Čl. IV
Členství ve spolku
Členem spolku může být každá fyzická osoba, která je stávajícími členy považována za
vyhovující z hlediska cílů a morálních kvalit, které spolek prosazuje, v opačném případě
může být členství odmítnuto nebo zrušeno, zejména v případech, kdy by členství ve
spolku ohrozilo dobrou pověst spolku.
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi.
Osoby mohou být členy podáním přihlášky a jejím přijetím
Členství zaniká:






zrušením
vyloučením
vystoupením
úmrtím člena
zánikem spolku

Zrušením členství zaniká v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem nebo tato
nezpůsobilost byla zjištěna dodatečně
Vyloučit člena lze po předchozí písemné výstraze, pokud člen:




hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy spolku
hrubým způsobem narušuje soužití ve spolku
neplatí pravidelné členské příspěvky

Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně
O zániku členství rozhoduje orgán, který rozhodl o přijetí.

Čl. V
Práva a povinnosti členů
Všichni členové Czech Bugatti Clubu, z.s. mají tyto práva a povinnosti:
Člen spolku má právo:




podílet se na činnosti spolku
využívat všech služeb spolku
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Člen spolku má povinnosti:


dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku




aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku
platit členské příspěvky

Čl. VI
Orgány spolku
Organizační struktura spolku tvoří tyto orgány.
a) Statutární orgán
b) Prezident klubu
Čl. VII
Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem spolku je statutární orgán. Statutární orgán rozhoduje o všech
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
rozhoduje o vstupu spolku do mezinárodních organizací
rozhoduje výši členských příspěvků
rozhoduje o zániku spolku

Čl VIII
Prezident klubu
Prezident klubu je individuálním statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj
jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených
s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem .
Délka funkčního období je na dobu neurčitou, může se však funkce vzdát.

ČL. IX
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků a případnými dary od
fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na
úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podloženého účetními doklady. Spolek
usiluje o vyrovnané hospodaření a případný zisk použije na financování činností spolku,
mezi členy jej rozdělit nelze.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi stávající
členy zanikajícího spolku.

ČL.X
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi 13. 10. 2015 a platnosti nabývají dne zápisu
do spolkového rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 13. 10. 2015

Zapsal: Jakub Stauch

Ověřil: Jan Králík
Ověřil:

Milan Tymeš

