
STANOVY 

 

Local Parks z.s.



 

I. Základní ustanovení 
 

  
1. Spolek Local Parks, IČO: 22908129, se sídlem Boží Dar 132, 362 62 Boží Dar je dobrovolným 

sdružením fyzických a právnických osob, sdružujících se za účely dále specifikovanými. V 

běžném korespondenčním nebo propagačním styku a při účasti ve sportovních soutěžích 

spolek užívá název ” Local Parks z.s.”, nebo zkrácený název “LP z.s” 

2.  Sídlem Local parks z.s. je Boží Dar 132 , 362 62 Boží Dar 

3. Spolek je nezávislou a dobrovolnou právnickou osobou,  nevládním, neziskovým a 

nepolitickým subjektem sdružujícím občany a právnické osoby, vzniklým podle článku 20 

LZPS a podle ust. § 214 a násl. NOZ. Spolek  je právnickou osobou podle českého práva, s 

celostátní působností. 

4. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito 
stanovami a obecně závaznými předpisy. Spolek  má právní osobnost od svého vzniku do 
svého zániku. 
 

5. Spolek je založen na dobu neurčitou 

II. Činnost spolku 
 

1. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 
spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. 

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodárném využití spolkového majetku. 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.  
4. Hlavním posláním spolku je především vytváření příznivých podmínek pro rozvoj kulturních, 

společenských, sportovních a ekologicko-edukativních aktivit v oblasti centrálního Krušnohoří. 
Zlepšování povědomí a dobrého jména lokality, její aktivní propagace ale zároveň i ochrana. 
Spolek si klade za cíl nepřetržitě a kontinuálně pracovat na rozvoji a zlepšování podmínek pro 
sportovní aktivity (především snowboarding, freeski, cyklistika a turistika). Spolek zajišťuje 
tréninkové a vzdělávací aktivity pro svoje členy,  pro děti a mládež i pro širokou veřejnost. Dbá na 
propagaci zdravého aktivního a zodpovědného životního stylu. Spolek se ve své činnosti zaměřuje 
také na spolupráci se společenskými, hospodářskými a veřejnoprávními subjekty při řešení všech 
otázek, které se týkají spolku. Spolek se při své činnosti zaměřuje rovněž na spolupráci  s orgány 

veřejné správy, se vzdělávacími zařízeními, jinými spolky, stejně jako na získávání dotací, 
grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování činnosti spolku jeho projektů. 

5. K dosažení svých cílů spolek zejména: 
5.1. Organizuje sportovní činnosti pro své členy, děti, mládež a širokou veřejnost a tvoří 

materiální a tréninkové podmínky pro tuto činnost. 
5.2. Buduje, provozuje a udržuje snowparky a bikeparky a další sportovní a tělovýchovná zařízení 
5.3. vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností 



5.4. organizuje sportovní, kulturní, společenské, vzdělávací a ekologicky zaměřené akce 
5.5.  Vede své členy i veřejnost k ekologickému a morálnímu smýšlení, citlivému přístupu 

k přírodě a sportu a tím přispívá k ochraně životního prostředí a zdravého životního stylu 
5.6.  Provádí organizační a vzdělávací činnost 
5.7.  Hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány obce, s ostatními organizacemi i 

jednotlivci 
5.8.  Spolupracuje při rozvoji lokality centrální Krušné Hory – Erzgebirge 
5.9. Přispívá k propagaci sportu  
5.10. Aktivně spolupracuje se svými místními i zahraničními partnery 
5.11. Podporuje udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
5.12. získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvky, 

dotace, subvence a granty od svazových orgánů, orgánů střešních sportovních institucí, 
jakož i ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce a fondů Evropské Unie 

5.13. obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, 
společenským a administrativním provozem spolku, a to formou sponzoringu, reklamy a 
pronájmem práv spolku, pronájmem vlastního spolkového majetku - dále pak spolek 
obstarává svoje zdroje provozem dalších doplňkových obchodních nebo obdobných činností, 
pokud jsou tyto činnosti spolku podle zvláštního zákona povoleny 

5.14.  může samostatně nebo v dohodě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou založit 
jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou právnickou osobou, popř. do takto již existující 
právnické osoby svojí účastí vstoupit, bude-li to prospěšné, nebo taková podmínka pro klub 
vyplyne ze zvláštního zákona. 
 

III. Členství v Local Parks 
 

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí s činností a stanovami 

spolku 

2. O členství v Local Parks může požádat na základě své svobodné vůle, členství je dobrovolné 

3. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě podané přihlášky.  

4. Členství vzniká dnem zaplacení členského příspěvku 

5. Členství zaniká 

a. zrušením členství ze strany člena písemným oznámením správní radě 

b. vyškrtnutím člena z řad členů rozhodnutím valné hromady 

c. úmrtím člena  

d. nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě 

e. dohodou 

f. zánikem Local Parks z.s. 

 



IV. Práva a povinnosti členů 
 

1. Člen má právo: 

a. podílet se na činnosti spolku 

b. podílet se na výhodách poskytovaných členům  

c. obracet se na orgány spolku a žádat jejich vyjádření 

d. uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, 

e. účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 

umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které 

z členství vyplývají 

f. po dovršení věku 15-ti let volit do orgánů oddílu, být volen do orgánů má člen právo 

po dovršení věku 18-ti let 

2. Člen je povinen: 

a. znát a dodržovat stanovy a základní etické a mravní normy, 

b. plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů  

c. řádně plnit přijaté funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen, 

d. ve stanovených termínech platit členské příspěvky, 

e. svědomitě se podílet na činnosti spolku 

V. Členské příspěvky 
 

1. Výši ročních členských příspěvků schvaluje valná hromada spolku 

VI. Orgány spolku 
 

1. Orgány Local Parks jsou: 

a. valná hromada 

b. výbor spolku 

c. prezident spolku 

d. kontrolní rada 



 

 

Valná hromada 

2. Nejvyšším orgánem je valná hromada.  

3. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává prezident nebo 

jiný člen pověřený výborem. 

4. Výbor je povinen svolat valnou hromadu, pokud o to požádá alespoň třetina všech členů. 

5. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.  

6. Valná hromada zejména: 

a. rozhoduje o změnách stanov  

b. schvaluje úkoly spolku pro stanovená období, výroční zprávu, rozpočet, členské 

příspěvky 

c. schvaluje a projednává zprávu o výsledcích hospodaření 

d. schvaluje a projednává zprávu výboru 

e. volí a odvolává členy výboru 

f. rozhoduje o výši členských příspěvků, 

g. rozhoduje o zrušení členství 

h. rozhoduje o zrušení spolku 

i. rozhoduje o otázkách, které určí do své pravomoci 

 

Výbor spolku 

1. Výkonným orgánem spolku je výbor, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

2. Výbor má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni na 4 roky. 

3. Výbor volí prezidenta spolku, který zastupuje spolek navenek. 

4. Výbor schvaluje přijetí člena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Výbor zabezpečuje plnění usnesení valné hromady, organizuje a řídí činnost Local Parks 

v období mezi zasedáními valné hromady. Je oprávněn rozhodovat o všech věcech a 

náležitostech Local Parks z.s. s výjimkou těch, které jsou k rozhodování výslovně vyhrazeny 

valné hromadě. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  



6. Předkládá Valné hromadě ke schválení rozpočet. 

7. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Local Parks. 

8. Spolupracuje s dalšími orgány. 

9. K zabezpečení úkolů Local Parks může výkonný výbor vytvářet v nezbytném rozsahu potřebný 

placený profesionální aparát.  

kontrolní rada 

1. Kontrolním a revizním orgánem je kontrolní rada, která provádí kontroly a revize činnosti na 

straně příjmů, výdajů i současného stavu.  Provádí kontrolu dodržování stanov. 

2. Kontrolní rada má min 3 členy.  Volební období kontrolní a revizní komise činí 4 roky. Změny 

ve složení kontrolní rady může provádět každá valná hromada. 

3. Kontrolní rada předkládá zprávu o své činnosti Valné hromadě a dává podněty k odstranění 

nedostatků zjištěných kontrolní a revizní činností. 

VII. Právní postavení a majetek Local Parks z.s. 
 

1. Local Parks je spolek s vlastní právní subjektivitou.  

2. Za Local Parks jedná její president nebo výborem pověřený jiný člen, popřípadě pracovník 

Local Parks.  

3. Zdrojem majetku Local Parks jsou zejména členské příspěvky, dary a dotace, příspěvky 

sponzorů, výnosy majetku, příjmy z činnosti spolku. 

4. Spolek je oprávněn použít získané prostředky pouze k zajištění činnosti spolku. 

5. O hospodaření je povinno vést účetní evidenci v souladu s předpisy. 

6. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu. 

7. Za hospodaření odpovídá správní rada. 

 

VIII. Zánik spolku 
 

1. Spolek  zaniká buď rozdělením dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady 
nebo fůzí s jiným spolkem či spolky, nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení. Soud 
zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v 
případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn 
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145 NOZ, 
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ, 



c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo 
d) brání členům ze spolku vystoupit. 
2.  Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle    
 spolku všem členům 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména      
zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č, 90/2012 Sb.  
2.  Spolek byl založen  usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku podle  § 222 odst. 1 NOZ.  
3. Tyto stanovy byly schváleny  Valnou hromadou spolku konanou dne 10.12.2015 
 
Správnost a úplnost listiny je ověřována zvoleným výborem spolku :    
 
 
 
……………………………………                   ……………………………………       …………………………………… 
Filip Majkus     Dagmar Chladová  Julie Juricová 

 


