Stanovy ZKO Úvaly u Prahy
Článek 1
Všeobecná ustanovení
Název organizace - ZKO Úvaly u Prahy č. 1003 ( dále jen ZKO )
IČ 02060264
Sídlo:
ZKO je základním článkem organizační struktury ČKS. Členové v ní organizují svojí
zájmovou sportovní činnost.
5) ZKO je dobrovolným, sportovním, zájmovým občanským sdružením neziskového
charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení.
6) Nejvyšším rozhodujícím orgánem ZKO je členská schůze. Řídícím orgánem je volený
výbor, který musí mít vždy lichý počet členů s hlasem rozhodujícím. Hlas poradní má
revizor. Výbor je volen na období 4 let.
1)
2)
3)
4)

Článek 2
Členství v ZKO
1) Členem ZKO se může stát každý občan starší 10 let ( do 15 let se souhlasem
zákonného zástupce), bez ohledu na národnost, rasu a státní příslušnost, s trvalým
pobytem na území ČR.
2) členem se může stát ten, kdo
a. absolvuje základní kurz školičky psů v ZKO,
b. souhlasí s posláním a úkoly ZKO,
c. souhlasí se stanovami a předpisy ČKS a ZKO,
3) Členství vznikne po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválení
výborem ZKO.
4) Absolvování základního kurzu školičky psů může výbor ZKO prominout na základě
jiných odborných znalostí a zkušeností uchazeče o členství.
5) Základní kurz školičky psů v ZKO lze nahradit ročním hostováním v ZKO.
6) Přestupujícího člena nelze přijmout do ZKO bez ukončení členství výstupním
razítkem předchozí ZKO.
7) Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů
ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO.
8) O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
9) Výbor ZKO rozhoduje o povolení člena ZKO k hostování v jiné ZKO a o přijetí
hostujícího člena.
10) Hostujícím členem je člen jiné organizace ZKO, který požádá o hostování.
11) Hostující člen zaplatí členský příspěvek ZKO na celý kalendářní rok bez zřetele na to,
kdy k hostování došlo. Poplatek stanovený za člena do fondu ČKS zaplatí mateřská
ZKO.

Článek 3
Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti
1) Členství v ZKO zaniká:
a) Úmrtím člena.
b) Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení.
c) Nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu.
d) Nezaplacením poplatku za neodpracované brigádnické hodiny.
e) Vyloučením člena.
2) Vyloučit člena lze:
a) Dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena ZKO.
b) Pro opětovné porušení povinností člena ZKO závažnějšího rázu.
c) Pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat.
d) Pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu.
3) Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení
členského příspěvku

Článek 4
Členské příspěvky a brigádnické hodiny
1) Členský příspěvek činí 1000,- Kč / rok. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31.12.
každého roku.
2) V roce, ve kterém členství vznikne, je členský příspěvek odpovídající částí ročního
členského příspěvku.
3) Každý člen je povinen odpracovat brigádnické hodiny pro daný rok určené. Počet
hodin stanoví členská schůze. Za každou neodpracovanou hodinu zaplatí člen 50,- Kč.
4) Za členy ve věku do 18-ti let mohou brigádnické hodiny odpracovat jejich rodiče.
5) Členové, kteří aktivně necvičí, ale jiným způsobem se podílejí na chodu ZKO platí
příspěvek 200,- / rok a jsou osvobozeni odpracovat brigádnické hodiny.
6) Členský příspěvek pro hostující členy činí 1500,- Kč / rok.
Článek 5
Práva členů ZKO
1) Volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let.
2) Podílet se na všech činnostech ZKO.
3) Být informován o činnosti a hospodaření ZKO.

Článek 6
Povinnosti členů
1) Člen ZKO má tyto povinnosti:
a) Dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí výboru ZKO.
b) Řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy ZKO.
c) Řádně a včas platit členské příspěvky.
d) Účastnit se členských schůzí ZKO.
e) Aktivně se podílet na veškeré činnosti dle svých možností.

Článek 7
Orgány ZKO
1) Členská schůze
2) Výbor ZKO
Článek 8
Rozhodování orgánů ZKO
1) Orgány ZKO jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech
členů.
2) Způsob hlasování určí na své schůzi příslušný orgán.
3) Členové výboru ZKO jsou voleni v tajném hlasování.
Článek 9
Hospodaření ZKO
1) ZKO hospodaří na základě finančního rozpočtu schváleném členskou schůzí.
2) Zdrojem finančních prostředků pro krytí rozpočtu ZKO jsou členské příspěvky, další
příjmy získané činností ZKO, dotace apod.
Článek 10
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO, do jejichž působnosti spadá rozhodování
o všech otázkách týkající se její činnosti
2) Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Požádá-li o to nejméně jedna třetina
členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi.
3) Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě
usnesení dle čl.10,bodu 4 se členská schůze usnáší nadpoloviční většinou všech členů.

4) Členská schůze ZKO zejména:
a) schvaluje stanovy ZKO
b) schvaluje plán a výsledky hospodaření ZKO
c) schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO
d) volí a odvolává členy výboru ZKO a stanoví jejich počet.
e) rozhoduje o vyloučení člena ZKO a o nepřijetí uchazeče za člena ZKO.
f) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
Článek 11
Výbor ZKO
1) Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o
všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření,
odborné metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost
člena, má možnost ukončit členství v ZKO v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 bod d),
schvaluje hostování.
2) Výbor ZKO je volen na období maximálně čtyř let, a to na členské schůzi, je nejméně
tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.
3) Předseda ZKO, popřípadě pověřený člen výboru ZKO jedná jménem ZKO.
4) Výbor ZKO stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
5) Ve své činnosti se výbor ZKO řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji
činnost odpovídá členské schůzi.
Článek 12
Další ustanovení
1) Psovod odpovídá za veškeré škody způsobené svým psem v plném rozsahu. Dodržuje
pořádek na cvičišti i mimo něj, zejména uklízí po svém psu .
2) Každý pes musí být řádně očkovaný a odčervený.
3) ZKO ani výcvikáři neodpovídají za ztrátu, úhyn a zranění psa.
4) ZKO neodpovídá za činnost a jednání členů mimo oficiální akce ZKO
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