Stanovy - KSPHV
Článek 1.
Název, působnost a sídlo
1. Název spolku je "Kralupský spolek přátel historických vozidel", (dále jen KSPHV). KSPHV je
samostatným suverénním a dobrovolným spolkem příznivců historických vozidel. KSPHV jako celek může
vstoupit do jiného spolku, autoklubu či jiné právnické osoby a také z nich vystoupit.
2.

Svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postavení svých členů, aby naplnil své společenské a
humánní poslání na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými
předpisy a vlastními vnitroorganizačními normami. Jeho místní působnost není omezena. Spolek má právo
v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3.

Sídlem KSPHV je: 27801 Kralupy nad Vltavou, Vodárenská 501

Článek 2.
Účel KSPHV
1.
Účelem KSPHV je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci
včetně klubové činnosti, jako je pořádání sportovních akcí, soutěží elegance, členských schůzí, plesů,
soutěží, školení a vzdělávacích akcí, testování historických vozidel, setkání a dalších obecně prospěšných
aktivit.
2.

KSPHV bude zastupovat své členy v jednáních s orgány státní správy a samosprávy, organizacemi,
institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují. Ve své činnosti v zájmu svých členů i
příznivců historických vozidel bude KSPHV spolupracovat s ostatními autokluby a spolky. Bude se
vyjadřovat k legislativním opatřením pro oblast motorismu.

3.

V mezinárodních vztazích reprezentuje a zastupuje KSPHV své členy a příznivce historických vozidel
všude, kde to jejich zájmy vyžadují, prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizacích, nebo
zprostředkovaně členstvím v organizacích v rámci České republiky, pokud tyto organizace jsou součástí
mezinárodních organizací.

Článek 3.
Členství
1.
Členem KSPHV může být fyzická i právnická osoba.
2.

Fyzické a právnické osoby se mohou stát členy podáním přihlášky a jejím přijetím. O přijetí za člena
rozhoduje výbor. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Ten, kdo se uchází o členství ve spolku,
projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem.

3.

Členství zaniká:a/ zrušením
b/ vyloučením
c/ vystoupením
d/ úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
e/ zánikem KSPHV bez právního nástupce

4.

Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem.

5.

Vyloučit člena lze jen po předchozí písemné či elektronické výstraze, pokud člen:
- hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy spolu nebo jedná v rozporu s jeho cíli
- hrubým způsobem narušuje soužití ve spolku
- užívá majetek, nebo trpí, aby majetek spolku byl používán způsobem, kterým by spolku vznikala
škoda
- nezaplatil členský příspěvek

6.

Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně výboru.

7.

O zániku, vyloučení a zrušení členství rozhoduje výbor.

8.

Výši a splatnost členského příspěvku stanoví členská schůze.

Článek 4.
Práva a povinnosti členů
Všichni členové KSPHV mají tyto práva a povinnosti:
- podílet se na činnosti spolku
- využívat všech služeb poskytovaných spolkem
- volit a být voleni do orgánů spolku
- reprezentovat spolek a hájit zájmy jeho členů a příznivců historických vozidel v celostátních i
mezinárodních organizacích
- dodržovat stanovy spolku a ostatní závazná usnesení výboru, členské schůze či prezidenta
- chránit dobré jméno spolku a celého hnutí příznivců historických vozidel
- prosazovat i mimo aktivity spolku jeho cíle
- chránit majetek spolku
- získávat, udržovat a renovovat historická vozidla a s nimi související předměty jako velmi
významnou součást kulturní historie našeho národa i celosvětového kulturně – historického a
technického povědomí
- se svými vozidly se zúčastňovat sportovních a soutěžních akcí v České republice i ve světě
- umožnit široké veřejnosti seznámit se s historií našeho automobilismu
- podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami
Článek 5.
Orgány KSPHV
1. Orgány KSPHV jsou: členská schůze, prezident a výbor. Kontrolní orgán se nezřizuje.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem KSPHV. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení. Je
svolána výborem minimálně jedenkrát ročně, nebo častěji dle potřeby. Může být svolána též formou
internetové nebo telefonické či písemné konference. V působnosti členské schůze je volit členy výboru,
členy specializovaných komisí, určuje hlavní zaměření činnosti spolku, schvaluje výsledky hospodaření
spolku, rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně a rozhoduje o změnách stanov. Členská
schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů sdružení. Rozhodnutí je přijato,
jestliže pro něj hlasuje alespoň polovina přítomných členů. Zápis ze zasedání členské schůze vyhotoví
prezident do 30 dnů od ukončení zasedání.
3. Výbor KSPHV řídí činnost v období mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. Jednání výboru
řídí prezident či viceprezident. Výbor má 6 členů. Členy výboru jsou, prezident, viceprezident, tajemník
a 3 poradci. Výbor rozhoduje a přijímá usnesení většinou hlasů svých členů, při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas prezidenta. Zasedání výboru svolává prezident dle potřeby.
Výbor spolku vede seznam členů a rozhoduje o přijetí členů a vyloučení, zrušení a zániku členství.
4. Prezident je individuálním statutárním orgánem KSPHV. Prezident jedná za KSPHV navenek
samostatně a ve všech věcech, dohlíží na hospodaření a vede účetnictví spolku.
5. Pro jednotlivé oblasti své činnosti zřizuje KSPHV specializované komise, jako například testační,
sportovní, technickou či kulturní. Komise nejsou orgány spolku. Komise zřizuje výbor.
Článek 6.
Zásady hospodaření
Příjmy KSPHV tvoří členské příspěvky a sponzorské dary od fyzických i právnických osob a prostředky získané
vlastní činností. Příjmy budou použity na činnost spolku. S těmito prostředky je spolek povinen hospodařit
maximálně účelně, za účelem dosažení cílů KSPHV. Za účelem kontroly hospodaření bude výbor zpravidla
jedenkrát ročně či dle potřeby provádět revisi hospodaření KSPHV a dávat stanoviska ke kontrolním akcím a
zjištěním jiných orgánů oprávněných ke kontrolám. Výsledky kontrol hospodaření výbor předkládá členské
schůzi.

V Kralupech nad Vltavou dne: 18.10.2021

