Asociace westernových střelců, spolek
Stanovy spolku
Čl. I.
Název, sídlo a symbolika
Název:
Asociace westernových střelců, spolek
Zkrácený název: AWS
(dále jen „spolek“)
Sídlo:
Praha
Spolek vytváří vlastní symboliku (logo, vlajka, odznak apod.).
Čl. II.
Právní forma
AWS je apolitický samosprávný a dobrovolný svazek členů-fyzických osob
vedený společným zájmem. Spolek je právnickou osobou, jedná svým
jménem, jeho vnitřní poměry se řídí těmito stanovami a příslušnými
právními předpisy. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Čl. III.
Účel spolku
AWS je dobrovolným spolkem občanů, kteří provozují, podporují a
organizují sportovní střelbu. Vyvíjí sběratelskou, studijní a publikační
činnost v oblasti zbraní a střeliva, vycházející z historických pramenů
severní Ameriky před počátkem 20. století.
Sportovní střelba, kterou provozuje a podporuje AWS je kovbojská akční
střelba a další druhy westernové střelby sportovního charakteru. Řídí se
národními a mezinárodními pravidly střelby.
Kovbojskou akční střelbu definují mezinárodní pravidla organizace The
Single Action Shooting Society pod pojmem Cowboy Action Shooting™
na stránkách www.sassnet.com.
AWS je oprávněna vydávat a odnímat svým členům licence rozhodčích a
instruktorů kovbojské akční střelby a dalších druhů westernové střelby
sportovního charakteru. Dále je oprávněna organizovat kurzy a semináře
tohoto druhu sportovní střelby.
Čl. IV.
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Hlavní činnost spolku
Hlavní činnosti AWS jsou zejména:
a) Sdružování fyzických osob provozujících sportovní střelbu.
b) Organizace závodů v kovbojské akční střelbě na klubové, národní,
mezinárodní a evropské úrovni.
c) Pořádání kurzů kovbojské akční střelby.
d) Pořádání seminářů a školení rozhodčích kovbojské akční střelby.
e) Organizování a pořádání sportovních soutěží pro veřejnost a
činnosti sloužící podpoře a propagaci zejména střeleckého sportu.
f) Vytváření podmínek pro vlastní sportovní, badatelskou a
sběratelskou činnost.
g) Vytváření podmínek pro vzájemně prospěšnou spolupráci členů
navzájem a pro spolupráci obdobných spolků.
h) Navazování kontaktů a spolupráce s partnerskými organizacemi
v ČR a zahraničí.
i) Realizace analýz, komentování, připomínkování a propagace
pravidel a závodů v kovbojské akční střelbě.
j) Podpora organizování kampaní a petičních aktivit.
k) Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů.
l) Poradenská a konzultační činnost v oblasti sportovní střelby.
m) Zastupování svých členů ve vztahu ke všem ostatním organizacím a
orgánům, které mají vztah k náplni a činnosti spolku.
n) Získávání finančních prostředků potřebných k plnění účelu spolku a
soustřeďuje je na účtu spolku.
o) Využívání vlastního i zapůjčeného majetku a finančních prostředků
k zajištění účelu spolku.
p) Prodej předmětů a věcí pro sportovní střelbu a propagaci činnosti
spolku.
q) Další činnosti v návaznosti na sportovní střelbu.
Čl. V.
Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba, která souhlasí s účelem a cíli
spolku, zavazuje se dodržovat stanovy a další platné vnitřní předpisy a
projeví zájem podílet se na činnosti spolku. Nezletilé osoby musí mít ke
členství písemný souhlas zákonného zástupce.
1. Podmínky vzniku členství:
- Nový žadatel o členství, který nebyl v minulosti nikdy členem AWS
(Greenhorn):
o odešle prezídiu prostřednictvím webu aws-czech.cz přihlášku
do AWS
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o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS
stanovený valnou hromadou AWS.
o Uhradí členský příspěvek na rok, ve kterém podal přihlášku.
o přijetí nového uchazeče za člena spolku rozhoduje prezidium
nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 180 dnů od
obdržení přihlášky. Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy
prezidium nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za
člena.
- Uchazeč o opětovné přijetí za člena AWS, kterému členství skončilo
z důvodu neuhrazení členského příspěvku:
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS
stanovený valnou hromadou.
o Uhradí členský příspěvek na aktuální rok.
o Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy splní předešlé dvě
podmínky dle tohoto bodu.
Členství ve spolku nepřechází na právního nástupce člena.
2. Formy členství jsou:
a) řádný člen,
b) čestný člen, čestný prezident.
Čestné členství nebo titul čestného prezidenta uděluje prezidium za
mimořádné či dlouholeté zásluhy na činnosti pro spolek. Udělením
titulu čestného prezidenta se zároveň uděluje titul čestného člena.
3. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku a podílet se na jejím
rozhodování,
b) svobodně vyjadřovat v orgánech spolku své názory, stanoviska k
práci spolku a činnosti jednotlivých funkcionářů,
c) dostávat informace a vyžádaná vysvětlení týkající se činnosti
spolku,
d) užívat rady a pomoci orgánů spolku pro výkon své funkce ve
spolku,
e) volit a být volen do všech funkcí a orgánů spolku, kromě nezletilých
členů spolku,
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
g) být přítomen na jednání prezídia, průběh jednání nesmí ale žádným
způsobem narušovat,
h) podílet se na praktické činnosti spolku, zejména na akcích spolku.
Dokladem o řádném členství ve spolku je členský průkaz.
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4. Dokladem o čestném členství je Listina o udělení čestného členství
nebo o udělení titulu čestného prezidenta. Čestné členství nebo titul
čestného prezidenta může odejmout orgán, který jej udělil.
5. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy spolku,
c) řádně a včas platit členské příspěvky, a to do 30. dubna
příslušného roku na účet AWS vedený u banky, který zveřejňuje
prezídium na stránkách spolku, variabilní symbol = číslo člena
AWS. Platit příspěvky ve výjimečných případech lze i v hotovosti za
podmínky příplatku dle rozhodnutí prezídia.
d) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
e) podílet se dle svých možností na činnosti spolku,
f) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky,
g) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s
odpovědností orgánu spolku, který jej do funkce zvolil,
h) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena prezídiu
spolku,
b) nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě dle těchto
stanov. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek
ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k
zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
přičemž výzva se uveřejňuje na webových stránkách spolku –
www.aws-czech.cz,
c) vyloučením člena prezídiem nebo odejmutím čestného členství v
případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany
orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu
stanoveného zákonem,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku.
7. Spolek vede seznam členů; zápisy a výmazy v seznamu členů týkající
se členství osob ve spolku provádí prezidium. Seznam členů spolku je
neveřejný a může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů,
kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů
musí být z něho patrné, že je neúplný. Každý člen, a to i bývalý,
obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení,
že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o
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potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich,
může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li
zájem hodný právní ochrany.
8. Prezidium je oprávněno třípětinovou většinou všech svých členů
rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv člena podle Čl. V. odst. 6. písm.
b) a c).
Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající
z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku.
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Návrh na
vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku; v návrhu
se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení.
Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem
na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co
mu je k prospěchu.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní
komise. Kontrolní komise musí rozhodnutí přezkoumat do jednoho
měsíce ode dne doručení návrhu na přezkoumání.
Kontrolní komise buď rozhodnutí o vyloučení potvrdí a pak je
rozhodnutí konečné nebo rozhodne, že rozhodnutí o vyloučení má být
předloženo k rozhodnutí valné hromadě. Pokud nejbližší valná
hromada rozhodnutí o vyloučení nezruší, je vyloučení platné dnem
konání valné hromady, která měla o vyloučení rozhodovat.
Prezidium může zrušit své rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li
vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může
zrušit i v jiných odůvodněných případech.
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí
spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti
vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno,
může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí
zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto
právo zaniká.
9. Do projednání a potvrzení rozhodnutí o vyloučení kontrolní komisí
nebo valnou hromadou pozbývá člen práv dle Čl. V. odst. 3.
10. Hodnosti členů spolku.
Hodností člena spolku se rozumí jeho povýšení do stavu, který je
nezávislý na druhu členství či účasti člena v orgánu spolku. Povýšení
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uděluje prezidium jako projev poděkování členovi spolku za jeho
dlouholetý, aktívní a rozvojový přístup k činnosti spolku a jeho zásluhy na
budování a propagaci kovbojské akční střelby dle pravidel SASS.
Povýšení člena spolku do odpovídající hodnosti bude slavnostně
vyhlašováno na valné hromadě nebo na republikovém mistrovství v
kovbojské akční střelbě.
11. Stupně hodností:
a) Sergeant AWS
b) Captain AWS
12. Podmínky povýšení do hodnosti
Základní podmínky
a) Sergeant AWS
- délka členství v AWS od 3 let
- navržen prezidiem, kontrolní komisí nebo alespoň jednotnou žádosti
10 členů AWS.
b) Captain AWS
- délka členství v AWS od 10 let
- navržen prezidiem, kontrolní komisí nebo alespoň jednotnou žádosti
20 členů AWS.
Doplňkové podmínky stanoví prezidium svým rozhodnutím.
Povýšený člen do hodnosti obdrží certifikát a odznak příslušné hodnosti.
Čl. VI.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

valná hromada,
prezidium,
prezident,
dva viceprezidenti,
hospodář,
kontrolní komise.

2. Orgány spolku mohou jednat jen v záležitostech, které dle stanov
spadají do jejich působnosti.
3. Členové volených orgánů spolku jsou povinni vykonávat své funkce
svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat stanovy a obecně závazné
právní předpisy.
4. Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru na základě řádného
svolání všech členů orgánu. Kolektivní orgány spolku jsou způsobilé se
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usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, kromě valné
hromady, která je způsobilá se usnášet, je-li přítomno alespoň 30%
členů AWS. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
většina přítomných, pokud stanovy neurčují jinak.
5. Funkční období všech volených funkcí je čtyřleté. Funkční období
začíná okamžikem ukončení jednání orgánu, na kterém došlo k volbě
nebo vyhlášením výsledků volby.
Čl. VII.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku:
a)
b)
c)
d)

schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
volí členy prezídia a odvolává je,
volí členy kontrolní komise a odvolává je,
schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející
rok,
e) schvaluje pravidla střelby AWS,
f) schvaluje výši registračních a členských příspěvků,
g) schvaluje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí prezídia,
i) rozhoduje o konečném zrušení členství ve spolku dle Čl. V. odst. 6
j) rozhoduje o přeměně spolku,
k) rozhoduje o fúzi spolku,
l) rozhoduje o rozdělení spolku,
m) rozhoduje o zániku spolku.
2. O rozhodnutích dle Čl. VII. odst. 1. písm. j) až m) rozhoduje za
přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů, registrovaných ke dni
konání valné hromady, a to alespoň dvěma třetinami hlasů
přítomných řádných členů.
3. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do
pravomoci jiného orgánu spolku nebo pokud si rozhodování o některé
věci vyhradila.
4. Valná hromada může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit
pravomocné rozhodnutí prezídia, kterým byly porušeny obecně
závazné právní předpisy nebo stanovy spolku, jestliže od nabytí právní
moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky.
5. Zasedání valné hromady je svoláváno prezídiem dle potřeby, nejméně
však jednou za dva roky. Prezidium svolá valnou hromadu do jednoho
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měsíce, pokud ho o to požádá písemně kontrolní komise nebo alespoň
jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné
hromady uveřejňuje prezidium na webovských stránkách spolku –
www.aws-czech.cz, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním.
Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 14 dní
před konáním zasedání valné hromady uveřejňuje prezidium stejným
způsobem návrhy materiálů, které mají být předmětem programu a
schvalování.
6. Každému řádnému členu náleží jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.
7. Záležitost, která nebyla zařazena v programu zasedání při svolání
valné hromady v souladu s Čl. VII. odst. 5 těchto stanov, lze
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
8. V případě, že valná hromada není na svém zasedání schopna usnášet
se, prezident nebo ten, kdo původní zasedání svolal, je pověřen svolat
náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě 1 hodiny od konstatování
neusnášeníschopnosti valné hromady. Tato skutečnost musí být
uvedena na pozvánce k zasedání valné hromady.
9. Na náhradním zasedání valné hromady se jedná pouze o záležitostech
zařazených v programu jednání předchozího zasedání valné hromady,
která byla prohlášena za neusnášeníschopnou. Náhradní zasedání
valné hromady se koná za účasti libovolného počtu členů.
10. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje zápis
člen spolku pověřený tímto valnou hromadou. Zápis ověřují svým
podpisem dva členové přítomní na zasedání valné hromady.
Čl. VIII.
Prezidium
1. Prezidium je statutárním orgánem spolku. Tvoří jej sedm členů, kteří
jsou voleni valnou hromadou na období čtyř let.
2. Prezidium koordinuje, zajišťuje a rozhoduje o činnosti spolku mezi
jednáními valné hromady.
3. Jednání prezídia svolává prezident, nebo jím pověřený člen prezídia.
Jednání prezídia se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové
kontrolní komise.
4. Prezidium se schází dle potřeby, zpravidla 4x ročně. Musí se sejít do
10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu
nedošlo k nápravě nedostatků.
AWS – Stanovy 2017

S t r á n k a 8 | 13

5. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje
zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh
usnesení.
6. Prezidium plní tyto úkoly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

připravuje a svolává valnou hromadu,
zajišťuje řádnou činnost spolku v období mezi valnými hromadami,
schvaluje vnitřní předpisy spolku a jejich změny,
rozhoduje o hospodaření spolku,
schvaluje symboliku spolku,
volí ze svého středu prezidenta, dva viceprezidenty a hospodáře
spolku a odvolává je,
g) uděluje čestná členství a titul čestný prezident, navrhuje a uděluje
hodnosti členů AWS,
h) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy,
i) pravidelně informuje členskou základnu o činnosti spolku,
j) zpracovává návrh koncepce spolku,
k) zpracovává pravidla střelby AWS
l) zpracovává návrh plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně
zprávy o jejich plnění,
m) organizuje plnění plánu činnosti v příslušném roce a plní další
úkoly, které pro něj vyplývají z usnesení valné hromady,
n) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a
listin,
o) vede evidenci členů spolku,
p) přijímá a projednává podněty členů spolku,
q) rozhoduje o přijímání nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
r) zřizuje pracovní a poradní skupiny,
s) navazuje a prohlubuje spolupráci se sportovně střeleckými
organizacemi a sdruženími a ostatními organizacemi v ČR a
zahraničí,
t) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích
a kampaních,
u) rozhoduje o provozování kanceláře spolku.
7. Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů,
pokud stanovy neurčují jinak.
8. Prezidium může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo
zasedání) korespondenčně emailem. Návrh musí obsahovat alespoň
návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde
jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit.
Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti
korespondenčního hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením
dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, odesláno z emailu člena
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prezidia na email prezidenta a obsahující plné znění návrhu
rozhodnutí, ke kterému se vyjadřuje. Prezident oznámí členům
prezidia písemně nebo emailem výsledek hlasování, a pokud bylo
usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí
vysloví nadpoloviční většina všech členů prezidia.
9. Osobní účast člena na zasedání prezidia lze nahradit jeho nepřetržitým
audiovizuálním spojením s prezidiem - distančním připojením - po
celou dobu zasedání prezidia. Hlasování a vyjádření člena s distančním
připojením pak stvrzují v zápise dva členové prezidia jako ověřovatele
zápisu. Počet členů realizujících distanční připojení v průběhu zasedání
prezidia nesmí přesáhnout 2 z celkového počtu členů prezidia.
Čl. IX.
Prezident
1. Prezident je orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách
spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s
výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku,
ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž prezidentem
zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku v definovaném rozsahu
zmocnění.
2. Prezident je volen na dobu totožnou s délkou jeho funkčního období
coby člena prezídia. Prezident se funkce ujímá v den volby.
3. Prezidentovi přísluší:
a) organizovat a řídit jednání a práci prezídia,
b) řídit běžnou činnost spolku,
c) předkládat valné hromadě zprávu o činnosti spolku.
Čl. X.
Viceprezidenti a hospodář
Viceprezidenti spolku jsou voleni prezidiem z členů prezidia. Jejich
funkční období je shodné s funkčním obdobím prezidia. Viceprezidenti
jsou vázáni rozhodnutím prezidia a z jeho pověření zastupují spolku ve
svěřených oblastech nebo věcech. Zastupují prezidenta, pokud on
nemůže vykonávat svou funkci.
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Hospodář není samostatnou funkcí v prezidiu; jde o člena prezidia, který
v rámci činnosti v prezidiu vykonává činnosti spojené se správou majetku
a financí.
Hospodář jako člen prezidia odpovídá za hospodaření spolku, vede
účetnictví, odpovídá za pokladní hotovost, bankovní účty, členské
známky a jiné ceniny. Přijímá vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků od odpovědných osob, kterým bylo hospodaření s těmito
prostředky svěřeno formou dílčích rozpočtů.
Hospodář spolku předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolek.
Dále je povinen průběžně informovat o důležitých skutečnostech
týkajících se hospodaření spolku členy prezidia a kontrolní komise a na
vyžádání jim poskytnout přehled příjmů a výdajů za požadované období.
Hospodář předkládá valné hromadě ke schválení plán rozpočtu spolku
schválený prezidiem. Hospodář vede případné daňové evidence a plní
všechny daňové povinnosti za spolek.
Čl. XI.
Jednání navenek
1.
Statutárním orgánem spolku je prezidium spolku. Spolek zastupuje
prezident nebo společně dva viceprezidenti.
2.
Podepisování se děje tak, že prezident nebo dva viceprezidenti
společně k názvu nebo zkratce spolek připojí svůj podpis. K podpisu
může být připojen otisk razítka spolku.
Čl. XIII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem zodpovědným valné
hromadě. Tvoří ji tři členové, kteří jsou voleni valnou hromadou na
období čtyř let. Členem kontrolní komise nemůže být člen jiného
voleného orgánu spolku. Ze svého středu volí předsedu, který řídí a
svolává jednání komise.
2. Do působnosti komise patří:
a) ověřování podkladů o stavu členské základny a vedení seznamu
členů,
b) nahlížení do účetních knih a ostatních evidencí a dokladů spolku a
pobočných spolků a kontrola obsažených údajů,
c) kontrola hospodaření spolku,
d) vyžádání si potřebných vysvětlení,
e) kontrola plnění úkolů stanovených valnou hromadou,
f) projednávání stížností členů.
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3. Kontrolní komise rozhoduje o svých usneseních nadpoloviční většinou
hlasů svých členů.
4. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o zjištěných
skutečnostech.
Čl. XV.
Majetek a hospodaření spolku
1. Majetek spolku tvoří finanční prostředky, hmotné a nehmotné věci,
pohledávky a jiná majetková práva.
2. Spolek hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní
účet v souladu se stanovami spolku a obecně závaznými právními
předpisy. Náklady na svoji činnost hradí z vytvářených příjmů.
Zdrojem majetku spolku jsou:
a)
b)
c)
d)

členské příspěvky a registrační poplatky,
dobrovolné příspěvky, dary a dotace,
příjmy z hospodářské činnosti,
hmotné a nehmotné věci.

4. Osobami oprávněnými k nakládání s finančními prostředky v rámci
schváleného rozpočtu a k podepisování účetních dokladů jsou
prezident, viceprezidenti společně, hospodář a případně další
pověřený člen prezídia samostatně. Způsob a postupy nakládání s
finančními prostředky a pravidla o výdajích a příjmech v rámci
disponibilních zdrojů mimo schválený rozpočet upravují vnitřní
předpisy spolku.
5. O nabývání, pozbývání a převodech majetku spolku rozhoduje
prezidium.
Čl. XVI.
Zrušení, likvidace a zánik spolku
1. Spolek se ruší:
a) rozhodnutím o zrušení spolku valnou hromadou,
b) fůzí – sloučením s jiným spolkem nebo rozdělením spolku,
c) rozhodnutím soudu z důvodů stanovených § 268 občanského
zákoníku.
2. V případě zániku spolku rozhodnutím valné hromady je zrušení
provedeno s likvidací dle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb.
Likvidační zůstatek je rozdělen mezi členy spolku, kteří jsou ke dni
zániku platnými členy.
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3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
Čl. XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Jednotlivá ustanovení těchto stanov mohou být upravena podrobněji
vnitřními předpisy vydanými prezídiem s výjimkou záležitostí, které
mohou být podle zákona č. 89/2012 Sb. upraveny pouze ve
stanovách. Tyto vnitřní předpisy nesmí být v rozporu s obsahem
stanov.
2. Dosavadní stanovy spolku přijaté dne 12.12.2015 se tímto zněním
nahrazují.
3. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 28.10.2017 a tímto
dnem nabývají účinnosti.
V Pelhřimově dne 27.06.2020

Prezident AWS
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