STANOVY
zapsaný spolek

Článek I.
Základní ustanovení
Název spolku: Oficiální Fanklub Petra Kotvalda, z.s.
Sídlo:

Bellušova 1801/1, 15500 Praha 5 ‐ Stodůlky

Oficiální Fanklub Petra Kotvalda je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou, podle
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bylo založeno dne
31.3.2009. Vzniklo jako nepolitický a neziskový spolek občanů za účelem podpory a fandění
zpěváka Petra Kotvalda.

Článek II.
Poslání a cíle
1) Spolek má za cíl informovat a sjednocovat příznivce Petra Kotvalda. Případně
shromažďování propagačních materiálů pro sběratelské záměry a podpora a pomoc
Petru Kotvaldovi.
2) Činnost spolku má nevýdělečný charakter a všechny finance jdou výhradně pro
splnění cílů uvedené v článku II. Oddíl 1).
3) Shromažďovat dary a příspěvky fyzických a právnických osob z ČR i ze zahraničí
v souladu s cíly spolku a nakládat se získanými prostředky v souladu s těmito
stanovami.

Článek III.
Členství ve spolku
Členem Oficiálního Fanklubu Petra Kotvalda, z.s. (dále jen OFPK), se může stát každá osoba
bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženská
vyznání, která absolvuje proces přijetí a splní veškeré předepsané (níže uvedené) vstupní
podmínky. Vedení OFPK může bez udání důvodu žádost o vstup do OFPK zamítnout.
a) Vstupní podmínky pro vstup do OFPK
1) Písemné podání přihlášky některému ze členů vedení OFPK nebo zaslání na adresu
sídla OFPK. A dodat fotku formátu 4,5 x 3,5 cm (průkazové foto).
2) Uchazeč o členství je povinen souhlasit se stanovami spolku OFPK.

3) Uchazeč o členství je povinen platit řádně – včas a v plné výši – členské příspěvky.
Výše členského příspěvku je stanovována a schvalována vedením OFPK. Příspěvky se
platí jednou za kalendářní rok v určeném termínu uvedené na stránkách
www.petrkotvald.cz.

Uchazeč o členství se stává členem OFPK po převzetí průkazu s přiděleným číslem (děje se
tak proti úhradě členského příspěvku na první období).
Při 1. ztrátě členského průkazu OFPK je pro vytvoření nového průkazu zapotřebí zaslat novou
fotku formátu 4,5 x 3,5 cm se zpětnou ofrankovanou obálkou. Při dalších ztrátách je navíc
účtován poplatek 40Kč.

1)
2)
3)
4)

b) Členství ve OFPK zaniká
Rozhodnutím člena o vystoupení z OFPK a písemném zaslání na adresu OFPK nebo
mail fanklub@petrkotvald.cz
Vyloučením člena, který porušuje principy členství ve spolku závažným způsobem,
rozhodnutím vedení OFPK
Neuhrazením členského příspěvku příslušného roku do 6 měsíců po splatnosti
Úmrtím člena OFPK

OFPK může přistoupit i na mírnější sankce, než je vyloučení člena z OFPK (domluva, finanční
náhrada způsobené škody, odmítnutí přihlášky na akce pořádané OFPK nebo individuálně dle
rozhodnutí vedení OFPK).
Vyloučený člen je povinen ihned po vyloučení odevzdat průkaz člena s osobním číslem
k rukám vedení OFPK, posláním poštou nebo osobně.

c) Práva člena OFPK
1) Účastnit se na akcích pořádaných OFPK. V případě zájmu je nutná vyplněná, doručená
přihláška OFPK a uhrazená určená finanční částka, pokud je. Účast na těchto akcích
není povinná, záleží na možnostech a zájmu člena.
2) Uplatňovat své návrhy a názory u vedení OFPK a to písemně na adresu OFPK nebo
mailem.
3) Být informován o plánovaných akcích OFPK na poslední nahlášený mail.
d) Povinnosti člena OFPK
1)
2)
3)
4)

Dbát o dobré jméno OFPK.
Dodržovat stanovy a přijatá rozhodnutí OFPK.
Řádně a včas platit členské poplatky, dle článku III. Oddíl a3
Neprodleně informovat OFPK o všech změnách důležitých pro řádnou evidenci
(jména, doručovací adresy, mailu apod.)
5) Při aktivitách – dodržovat zásady společenských, etických a morálních pravidel.

e) Členské příspěvky a výhody
Členské příspěvky obsahují:







možnost účasti na srazu fanoušků s případnou účastí Petra Kotvalda (platí jen
v případě jeho konání). Podmínka: minimální věk 15 let (od 15 do 18 let nutný
souhlas zákonného zástupce)
při vydání nového druhu podpiskarty zaslání poštou s podpisem od Petra Kotvalda
možnost účastnit se soutěží o ceny vyhlášené OFPK.
možnost nákupu materiálů aj. za zvýhodněnou cenu uvedenou na
www.petrkotvald.cz
a další výhody dle aktuálních možností OFPK uvedené na stránkách
www.petrkotvald.cz

Článek IV.
Organizační struktura spolku
a) Hlavním orgánem je výbor spolku (dále jen vedení OFPK), který je tvořen členy.
Členové vedení OFPK:
 předseda:
 místopředseda:
 místopředseda:

Alena Attlová, narozena 6.5.1987
Lenka Viktorová, narozena 2.3.1979
Jana Melicharová, narozena 24.8.1970

1) Předseda je zároveň pokladníkem spolku, statutárním orgánem spolku, nejvyšším
orgánem a je oprávněn plně jednat a zastupovat jménem za OFPK.
2) Členská schůze vedení OFPK bude svolávána dle potřeb OFPK, minimálně však jednou
ročně. Na uvolněná popř. nová místa vedení OFPK mohou být voleni rozhodnutím
vedením OFPK noví členové, kteří si svou prací a aktivitou získali důvěru vedení a členů
klubu.
b) Hlasování vedení OFPK
1) Hlasování vedení se koná pouze při účasti nadpoloviční většiny členů vedení.
2) Návrh na přijetí usnesení podá libovolný člen vedení.
3) Návrh je přijat nadpoloviční většinou hlasů členů vedení OFPK, v opačném případě je
zamítnut.

Článek V.
Hospodaření spolku
1) Příjmy spolku tvoří: Vstupní a členské příspěvky členů spolku, dary, výnosy z akcí
pořádaných spolkem, dotacemi a jiné zdroje.
2) Finanční prostředky spolku jsou uloženy na bankovním účtu OFPK a pokladně u
předsedy OFPK. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá předseda spolku.
3) Finanční prostředky spolku jsou využívány za účelem krytí nákladů spojených
s činností spolku a identifikaci členů OFPK.
4) Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze členové vedení OFPK, po
vzájemné dohodě celého vedení OFPK.
5) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci předseda spolku, který je
povinen předkládat účetnictví ke kontrole ostatním členům vedení OFPK.
6) Zprávu o hospodaření, která zahrnuje příjmy a výdaje spolku bude zaslána na
písemné vyžádání člena OFPK na sídlo OFPK.
Majetek nebude v žádném případě použit na výplaty členů vedení. Tyto funkce jsou
bezvýhradně čestné.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy OFPK.
2) Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, které schválí vedení OFPK.
3) Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace spolku městským soudem v Praze.

Podpisy vedení OFPK

…………………………………………..
předseda
Alena Attlová

…………………………………………..
místopředseda
Lenka Viktorová

…………………………………………..
místopředseda
Jana Melicharová

