
Název: 
Identifikační číslo: 

Sídlo: 
Působnost: 

STAN O VY 

FUTSAL DĚČÍN, z.s. 

HLAVA 1.- Název, sídlo a působnost 

Futsal Děčín, z.s. (dále jen FD) 
265 92 053 
Ruská 791/43, 405 02 Děčín 4 
Děčín 

HLA V A 2. - Poslání a cíle FD 

Článek 2.1. - Poslání FD 

Futsal Děčín, z.s. je dobrovolným svazkem členů. Posláním FD je především organizace tréninků, 
příprava a realizace účasti oddílů klubu v okresních, krajských a celorepublikových soutěžích futsalu. 

Článek 2.2. - Cíle FD 

FD má především tyto cíle: 

a) organizovat sportovní činnost jednotlivých oddílů klubu s důrazem na sportovní činnost mládeže. 
Vytvářet pro ni ekonomickou a materiální základnu. 

b) vést své členy k dodržování základních etických, mravních a právních norem, zprostředkovávat širokou 
veřejnost o dění v oblasti tělesné kultury 

c) hájit zájmy FD a jejich členů a za tímto účelem spolupracovat s orgány města Děčína, krajskými a 
celorepublikovými orgány a sportovními Svazy a organizacemi. 

d) napomáhat rozvoji veřejného života organizační a osvětovou činností 
e) podpora mládeže a sportovně talentované mládeže bez rozdílu pohlaví za účelem jejího sportovního 

rozvoje 

HLA V A 3. - Členství vFD 

Členem Futsalu Děčín, z.s. se může stát na základě podané přihlášky každá osoba, která souhlasí 
s posláním a stanovami FD. 

Členství zaniká z těchto důvodů: 
-vystoupením na základě svého rozhodnutí 
-zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady FD, a to na základě vážného porušení přijatých 

stanov FD. 

HLA V A 4. - Práva a povinnosti člena FD 

Článek 4.1. -Práva člena FD 

Člen FD má především tato práva: 

-účastnit se přímo jednání Valné hromady FD (dále VH), 
-navrhovat kandidáty do Výkonného výboru FD, 
-po splnění všech nutných náležitostí se zúčastňovat mistrovských soutěží FD, 
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(lánek ~.2. - Povinnosti člena FD 

--hradit Clcnské příspčvky dle :;;tanmemi v~ 
--podílet se na činnosti FD. 
--dodržoval s lano vy. interrn suutěl:ní dokumenty č:i nrganÍí'.ačni směrnice l· D. 

HLA V A 5. - Orgány F'D 

Orgány FO jsou: 

--·-Valná hromada l'D (dále jen VIJ)·· nejvy orgán FD 
-----V)1konn)' výbor FO (dále jen VV) řídicí orgán FD 
--Předseda FD -- statutární orgán FD 

Č:Jánek 5.L- Valná hromada FD 

I) VH je nejvyšším orgánem FD. 
2) VH má právo účastnit se každý člen FD. a to s hlasem rozhodlliícím. 
3) VH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členó FD. K platnosti jednotlivých bodů 

VFI, pozměňovacích návrhů nebo usnesení VB je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny účastníkú 
VI I s hlasem rozhodujícím. 

4) VH se schází na svých řádných, ale i mimořádných zasedáních. 
5) Řádnou VH svolává VV vždy jednou za tři roky. Termín VH je VV povinen oznámit účastníkům jeden 

měsíc předem. 

6) Mimořádnou VH svolává VV na základě vlastního rozhodnutí nebo na 7.ákladť ž.ádosti nadpoloviční 

většiny členů, a to nejpozději 6 týdnú od doničení ?ádosri 
7) VH rozhoduje zejména v těchto náležitostech; 

--rozhoJuje o vzniku a Lániku FD a případnérn majetkoprávním vypořádání 
--volí VV FD na dobu tří 
---schvaluje stanovy FD, jejich změny a doplňky, 
--projednává a schvaluje zprávu o stavu futsalu v regionu působnosti. včetně zprávy o hospodaření. 

8) VH si může vyhradit další výlučné pravomoci. neho naopak může svým usnesením převést některou 
z v)·lučných pravomocí na VV. 

9) VI I řídí řídící VH, případně předseda VV. 
1 O) Jednání VH se řidí schválený·rri Jednacím řádem VH 
11) Volby členů VV se řídí schváleným Volebním řádem VH. 

č:tánek 5.2. - V:ýkonný výbor FD 

l. VV je pětičlenný. 
2. Člen VV může být odvolán pro závažné porušeni Stanov FD rozhodnutím Valné hromady FD či 

mimořádné VII FD. 
3. VV je povinen vypracovat a předložit VH zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření za období od 

poslední VH. 
4. VV organizačně zajišťuje činnost FD a přípravuje všechny potřebné dokumenty. 



5. Jednat s ii1stituccmi. úřady a organizacemi s cílem zabezpečit svou vlastní činnost. nerušený, průběh 
soutěží. propagaci a rozvoj ťutsalu může pouze předseda a místopředseda. 

6. Řeší požadavky. podněty a připomínky členů FD, a to na základě jejich písemné žádosti. 
7. VY je schopný se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. 
8. VY se schází podle potřeby. minimálně však 2x v průběhu kalendářního roku. 
9. Předseda spolu s VY řídí činnost FD v období mezi VH. 

O složení VY rozhoduje pouze VH. VY však musí mít obsazeny minimálně tyto funkce: 
-předseda, 

-místopředseda, 

-pokladník, 

Článek 5.2.1. - Předseda VV FD 

1. Předseda FD se zvolením stává automaticky předsedou VV 
2. Řídí činnost VV v období mezi VH. 
3. Je statutárním orgánem při jednáním s institucemi, úřady a organizacemi, jedná samostatně. 
4. Spoluzodpovídá za účetnictví FD. 
5. Předseda VV řídí, pokud není stanoveno jinak, jednání VH. 

Článek 5.2.2. - Místopředseda VV FD 

1. V součinnosti s předsedou VV zajišťuje plnění úkolů FD. 
2. Místopředseda v případě nepřítomnosti předsedy VV přebírá všechny jeho práva a povinnosti. 

Článek 5.2.3. - Pokladník VV FD 

1. Pokladník zajišťuje ekonomický, organizační a administrativní chod DAF. 
2. Vede a spolu s předsedou zodpovídá za účetnictví DAF 

HLA V A 6. - Maietek a finanční hospodaření FD 

1. FD využívá pro svoji činnost vlastní nebo zapůjčený majetek, za který plně zodpovídá. 

2. Majetek FD pochází z těchto zdrojů: 
-příjmy z vlastní sportovní a kulturně-společenské činnosti, 
-příspěvky a dotace od státních orgánů a institucí, 
-příspěvky a dotace od dalších institucí, úřadů a organizací, 
-příspěvky, dotace a dary od sponzorských subjektů ajiné příjmy, 

3. Získanou finanční hotovost FD použije: 
-k hrazení nákladů, vznikajících organizací mistrovských soutěží,-
-k hrazení materiálního zabezpečení pořádaných soutěží, 
-k hrazení nákladů, spojených s činností FD, 

k hrazení nákladů, vznikajících pořádáním společenských a kulturních akcí, 
-k hrazení nákladů spojených s propagací futsalu. 

4. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy a směrnicemi. Všechny příjmy a výdaje je VV povinen 
zaznamenávat v účetní knize, kterou je VV na požádání povinen předložit kterémukoliv členovi FD. 

5. Zásady hospodaření FD upravuje VH. 

HLA V A 7. - Závěrečná ustanovení 
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