Stanovy Spolku rybářů Sokolnice
Všeobecná ustanovení
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§1
Základní ustanovení
Spolek rybářů Sokolnice je občanským sdružením podle zákona
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 1 .
Název občanského sdružení je Spolek rybářů Sokolnice se zkratkou SRS
(dále jen Spolek).
Sídlem Spolku je obec Sokolnice, adresa Na padělkách 259, Sokolnice,
66452.
Zasedání členských schůzí a výborových schůzí probíhají v restauraci „Na
sokolovně“ v obci Sokolnice nebo v klubovně ostrova rybníku „Na návsi“
v obci Sokolnice.
Spolek rybářů Sokolnice vznikl na podnět občanů obce Sokolnice jako
reakce na vyjmutí rybníku „Na návsi“ v k.ú. Sokolnice z rybářského revíru
MRS Brno 4.
Působnost Spolku se vztahuje pouze na obec Sokolnice v územním
rozsahu rybníku „Na návsi“ a jeho nejbližším okolí včetně ostrova
pronajatého Spolku zastupitelstvem obce Sokolnice na dobu určitou za
symbolickou 1Kč ročně.
Stanovy Spolku rybářů Sokolnice jsou veřejná a samostatná listina.
§2
Poslání Spolku
Sdružovat zejména občany obce Sokolnice 2 za účelem péče o jednu
z dominant obce – rybník „Na návsi“ na katastrálním území obce
Sokolnice.
Podílet se na ochraně přírody a životního prostředí.
Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství,
rybářského sportu a ochrany přírody.
Rozvíjet a popularizovat rybářský sport.
Využívat rybník „Na návsi“ v obci Sokolnice za účelem sportovně
rybolovným.

§3
Členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku rybářů Sokolnice je dobrovolné.
2. Řádným členem Spolku se může stát zejména občan obce Sokolnice 3 od
18-ti let věku.
3. Za nezletilého člena Spolku může být přijata nezletilá osoba s trvalým
pobytem v obci Sokolnice 4 ve věku od 6-ti do 17-ti let věku.

Dříve Svaz rybářů Sokolnice podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů
Na základě tradice se členem Spolku se může stát i občan s trvalým pobytem v obci Telnice na
ulicích Na Vilách, Hliníky a K Nádraží.
3 Nebo občan s trvalým pobytem v obci Telnice na ulicích Na Vilách, Hliníky a K Nádraží. Změna
trvalého pobytu nezakládá důvod k pozbytí členství ve Spolku.
4 Nebo občan s trvalým pobytem v obci Telnice na ulicích Na Vilách, Hliníky a K Nádraží. Změna
trvalého pobytu nezakládá důvod k pozbytí členství ve Spolku.
1
2

4. Získání členství:
a) o přijetí za člena Spolku může požádat zejména občan/občanka obce
Sokolnice 5 na základě ústní nebo písemné žádosti adresované předsedovi
Spolku, u nezletilých žádost formulují rodiče,
b) o přijetí nebo nepřijetí člena do Spolku rozhoduje výhradně členská
schůze hlasováním,
c) zaplacením členského příspěvku se zájemce o členství ve Spolku stává
členem Spolku s právem účastnit se členských schůzí Spolku a po
dosažení 18-ti let věku s jedním volebním a hlasovacím hlasem, se všemi
právy a povinnostmi vyplývajícími z ustanovení těchto stanov.
5.
a)
b)
c)
d)

Členství ve Spolku zaniká:
úmrtím člena,
vystoupením člena ze Spolku,
zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku,
vyloučením člena.
§4
Práva a povinnosti členů Spolku

Členové Spolku rybářů Sokolnice mají právo:
a) účastnit se členských schůzí, projednávání všech otázek týkajících se
Spolku a po dosažení 18-ti let věku o nich hlasovat,
b) po dosažení 18-ti let věku volit a být voleni do výboru Spolku,
c) požadovat na členských schůzích od funkcionářů výboru Spolku
pravidelné zprávy o činnosti Spolku a spolkové činnosti vůbec včetně
podrobné zprávy o hospodaření Spolku,
d) požívat veškerých výhod členů Spolku a využívat rybník „Na návsi“ v obci
Sokolnice,
e) účastnit se všech kulturních a sportovně-společenských akcí pořádaných
Spolkem rybářů Sokolnice,
f) na vydání rybářské Povolenky k lovu po jejím zaplacení a využívat rybník
„Na návsi“ v obci Sokolnice za účelem rybolovným, kulturním a
sportovně-relaxačním za dodržení ustanovení místně platného a veřejně
přístupného Rybářského řádu, který dodržuje ustanovení těchto stanov,
g) vystoupit ze Spolku.
Nezletilý členové Spolku rybářů Sokolnice mají stejná práva jako dospělí členové
Spolku vyjma práva volit a hlasovat na členských schůzích.
Členové Spolku jsou zejména povinni:
a) dodržovat všechna závazná ustanovení stanov Spolku,
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Nebo občan s trvalým pobytem v obci Telnice na ulicích Na Vilách, Hliníky a K Nádraží.

b) vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou kázeň, zásady slušnosti
a vzájemný respekt ve vztazích mezi členy Spolku,
c) při lovu ryb mít u sebe platnou a řádně zaplacenou Povolenku k lovu ryb
platnou pouze pro rybník „Na návsi“ v obci Sokolnice,
d) při kontrolách řádně zvolenými porybnými umožnit těmto kontrolu
Povolenky k lovu ryb jakož i úlovků,
e) dodržovat všechna závazná ustanovení místně platného a mezi členy
Spolku distribuovaného Rybářského řádu,
f) osobní pracovní účastí podílet se na činnosti Spolku,
g) dbát na ochranu chráněných živočichů a životního prostředí,
h) odpovědně vykonávat dobrovolné funkce, do nichž byli řádně zvoleni,
i) identifikovat se členům výboru členským průkazem anebo Povolenkou
k lovu ryb,
j) platit členské příspěvky.

§5
Kárná opatření
Za nesplnění povinností vyplývajících z těchto stanov a místně platného
Rybářského řádu může být členům Spolku včetně funkcionářů výboru Spolku
uloženo některé z těchto kárných opatření:
a) napomenutí,
b) odebrání Povolenky k lovu na 1. měsíc,
c) odebrání Povolenky k lovu na 6. měsíců,
d) odvolání z funkce ve výboru Spolku,
e) vyloučení ze Spolku.
Souběžně je možno udělovat pouze kárná opatření v kombinaci b-d, c-d.

O udělení kárných opatření rozhoduje zásadně výbor Spolku na výborové schůzi,
a to hlasováním o navrhovaném kárném opatření proti členu/členům Spolku.
Výbor Spolku má právo rozhodovat o přijatých kárných opatřeních pouze při
nadpoloviční většině členů výboru a to hlasováním. Výbor Spolku před návrhem
kárného opatření musí důsledně zvážit vážnost provinění a toto objektivně
zhodnotit. Výbor Spolku je povinen na nejbližší členské schůzi informovat své
členy o charakteru přestupku a formě přijatého kárného opatření. Proti kárnému
opatření se může potrestaný odvolat pouze ke členské schůzi Spolku. Proti
potvrzujícímu/revokačnímu rozhodnutí členské schůze se není možno odvolat a
člen Spolku je povinen toto rozhodnutí respektovat.
Byl-li člen Spolku ze Spolku vyloučen, nesmí být za člena Spolku přijat minimálně
po dobu tří let.
§6
Složení a činnost výboru Spolku
a) výbor je zvolen a volen vždy jednou ročně řádným hlasováním a to vždy
na první členské schůzi v daném kalendářním roce,
b) předseda výboru Spolku rybářů Sokolnice je volen zpravidla 6 na funkční
období pěti let,
Ve výjimečných případech jako je úmrtí, odstoupení z funkce ve výboru, vyloučení ze Spolku
nebo odvolání z funkce ve výboru Spolku může být funkční období kratší.
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c) ostatní členové výboru kromě předsedy Spolku jsou zpravidla 7 voleni na
funkční období jednoho nekalendářního roku,
d) výbor řídí cestou výborových schůzí činnost Spolku mezi zasedáními
členských schůzí,
e) předseda výboru svolává výborové schůze minimálně šestkrát do roka,
f) předseda výboru nedisponuje právem veta,
g) každý člen výboru disponuje pouze jedním hlasem, zásadní a krizová
rozhodnutí vyžadující okamžitá a neodkladná rozhodnutí se přijímají
pouze hlasováním, o přijatých opatřeních musí být informována členská
schůze,
h) počet členů výboru Spolku je lichý – devět a členové výboru se prokazují
průkazem porybného nebo občanským průkazem,
i) složení výboru Spolku rybářů Sokolnice:
- předseda
- místopředseda
- jednatel
- pokladník
- hospodář
- revizor
- tři porybní
j) z důvodu nezávislosti při zpracování revizní zprávy je možné rozšířit
revizní komisi na dobu nezbytně nutnou o dva nezávislé členy Spolku,
k) funkce ve výboru Spolku jsou dobrovolné, tudíž bez nároku na jakoukoliv
odměnu či výhody.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
-

§7
Členská schůze
členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku rybářů Sokolnice,
členskou schůzi svolává předseda výboru Spolku dle potřeby, nejméně
však čtyřikrát do roka,
členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna prokazatelně
nadpoloviční většina členů Spolku,
každý dospělý člen Spolku disponuje při jednání členské schůze pouze
jedním volebním hlasem,
z jednání členské schůze se zpracovává zápis, který je uložen u předsedy
výboru Spolku,
členské schůze zejména
projednávají a schvalují výroční zprávu, účetní uzávěrku, zprávu o
hospodaření a revizní zprávu,
volí a odvolávají členy výboru Spolku,
rozhodují o odvoláních v případech udělených kárných opatřeních,
přijímají nezbytná opatření zásadní pro činnost Spolku.
§8
Hospodaření Spolku

Ve výjimečných případech jako je úmrtí, odstoupení z funkce ve výboru, vyloučení ze Spolku
nebo odvolání z funkce ve výboru Spolku a podle aktuální situace může být funkční období kratší.
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1. Náklady spojené s činností Spolku jsou hrazeny ze členských příspěvků,
plateb za povolenky k lovu, příspěvků obce Sokolnice a sponzorských
darů.
2. Spolek hospodaří dle vlastního, členskou schůzí schváleného rozpočtu.
3. Finanční prostředky smí být vynakládány pouze na činnosti spojené
s rybochovnými a rybolovnými.
4. Výše vynakládaných finančních prostředků a jejich rozdělování je
schvalována pouze členskou schůzí.
5. Členové Spolku mají nárok pouze na náhradu prokazatelných výloh
spojených s provozem a údržbou rybníka „Na návsi“ v obci Sokolnice.
§9
Rybářský řád Spolku
1. Rybářský řád je místně závaznou, podrobnou organizačně legislativní
úpravou výkonu rybářského práva.
2. Rybářský řád musí být přístupný všem členům Spolku v tištěné nebo
elektronické verzi.
3. Rybářský řád nesmí být v rozporu s ustanoveními těchto stanov.
4. Rybářský řád je závazný pro všechny členy Spolku.
§10
Oprávnění jednat jménem Spolku
Jménem Spolku je oprávněn jednat výhradně předseda výboru Spolku.
Podpisovým právem disponuje předseda výboru Spolku. Jeho pravomoc nesmí
být delegována na ostatní členy výboru Spolku.

