Stanovy spolku

Moravskoslezská liga
v požárním útoku
ZMĚNA ZE DNE 22.3.2015 - SCHVÁLENO VALNOU HROMADOU

ČI. I. Úvodní ustanovení
Spolek "MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku" (dále jen MSL)
se sídlem v Lubně 303, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, je dobrovolným
spolkem občanů, kteří se věnují hasičskému sportu v disciplíně požární
útok a mají zájem porovnávat své schopnosti v rámci celosezónní
regionální hasičské ligy. Spolek vzniká schválením stanov přípravným
výborem spolku a jejich registrací Ministerstvem vnitra ČR.

ČI. II. Členství ve spolku
(1) Členem spolku se rozumí zástupce družstva sboru dobrovolných
hasičů (dále jen člen), které má zájem aktivně se účastnit hasičských
soutěží zařazených do MSL a dodržovat schválená pravidla MSL a uhradí
členský příspěvek do prvního kola MSL v daném roce.
(2) Člen spolku má právo podílet se na řízení spolku zejména je oprávněn
účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do
podkladů spolku a být informován o všech záležitostech spolku na valné
hromadě. Člen spolku má povinnost aktivně se podílet na činnosti spolku.
(3) Členství vzniká dnem zaplacení členského poplatku do zahájení
daného ročníku soutěží MSL (do prvního kola).
(4) Členství ve spolku zaniká nedoplacením příspěvku do zahájení MSL
na prvním ligovém kole, či písemným vyrozuměním o dobrovolném
opuštění MSL a to k rukám orgánům spolku, v tomto případě příspěvek
spolku propadá.

ČI. III. Činnost spolku
Činnost spolku je zaměřena na:
1. měření sil jednotlivých hasičských družstev na hasičských soutěžích
v rámci Moravskoslezské ligy v požárním útoku
2. pořádání společenských akcí v souvislosti s vyhlášením každoročních
celkových výsledků Moravskoslezské ligy v požárním útoku.

ČI. IV. Orgány spolku
Orgány spolku tvoří valná hromada členů spolku, rada MSL (její povinnosti
a pravomoci jsou pojednány v pravidlech MSL), výbor a předseda spolku.
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ČI. V. Valná hromada
(1) Valná hromada je vrcholným orgánem spolku. K výhradním
oprávněním valné hromady patří:
a. Schvalování změn stanov spolku
b. Volba ostatních orgánů spolku
c. Schvalování pravidel MSL platných pro daný rok
(2) Valná hromada je svolávána předsedou spolku nebo výborem spolku.
Valná
hromada
je
svolávána
nejméně
jednou
za
rok,
a to nejpozději do konce dubna.
(3) Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové spolku.
Valné hromady se mohou zúčastnit i jiné osoby, mohou se vyjádřit
k projednávaným bodům, musí jim to však povolit valná hromada.
(4) Valná hromada je usnášení schopná, pokud je na ní přítomna
nadpoloviční většina členů.

ČI. VI. Výbor spolku
(1) Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výbor tvoří
předseda a další dva členové. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů
MSL v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
(2) Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou
svěřeny do působnosti valné hromady.
(3) Členové výboru se starají o chod internetových stránek, podílí se
na zpracování dokumentů spolku, jejich administraci, spolupracují
s předsedou a radou MSL pokud je zvolena.
(4) Rozhodují společně s předsedou o nakládání s finančními prostředky
spolku.

ČI. VII. Předseda spolku
(1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Stojí v čele spolku
a zastupuje spolek vůči třetím osobám.
(2) Předseda spolku navrhuje nakládání s finančními prostředky spolku
a společně s členy výboru spolku rozhoduje o jejich nakládání.
(3) Předseda spolku dále vyřizuje průběžně záležitosti spolku
a při řízení spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří
do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady.
(4) Předseda spolku je povinen poskytovat informace členům spolku
na valné hromadě o otázkách hospodaření spolku.
(5) Předseda spolku je volen valnou hromadou.
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ČI. VIII. Zásady hospodaření
Prostředky spolku tvoří členské příspěvky soutěžních družstev za účast
v MSL, příspěvky, dotace od jiných organizací a osob a případné výnosy
z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen řídit se obecně
závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

ČI. IX. Pravidla hlasování
Změna stanov - K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu
3/5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud
valná hromada nerozhodne jinak.
Pravidla MSL - hlasování je platné, pokud změnu pravidel schválí valná
hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.
Volba kol MSL - o soutěžích rozhodují preferenční hlasy členů valné
hromady, při shodě na posledních místech se rozhoduje v druhém kole.
Hlasovat nesmí zástupce družstva pro soutěž pořádanou SDH jejímž
je členem.

ČI. X. Složení výkonného výboru MSL
Předseda spolku Radomír Viej
Člen VV Martin Rajski
Člen VII Jan Gábor

(ze 45 členů valné hromady, přítomno 38, schváleno 38 hlasy)
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