Stanovy
Letecko modelářského klubu Františkovy Lázně p.s.
A. Charakteristika, poslání a hlavní úkoly
1. Letecko modelářský klub Františkovy Lázně p.s. (dále jen klub) je členem SMČR a je registrován pod
číslem 344. Používá zkratku LMK Františkovy Lázně p.s. Klub je zástupcem svých členů ve Svazu modelářů
České republiky (dále jen Svaz) a zastupuje jejich zájmy i v jednání s ostatními organizacemi.
2. Klub je dobrovolnou, sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující zájemce a příznivce
modelářské činnosti.
Základním posláním klubu je vytváření podmínek pro modelářskou činnost členů klubu, propagace
modelářského sportu a organizace modelářských akcí v okruhu své působnosti.
3. Pro ustanovení, která nejsou upravena těmito stanovami, platí stanovy Svazu. V případě rozporu mají
přednost stanovy klubu před stanovami Svazu.
B. Členství a organizační struktura
1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let.
Zájemce o členství v klubu podá písemnou přihlášku prostřednictvím kteréhokoliv člena předsedovi nebo
jednateli.
Podmínky pro přijetí za člena klubu jsou:
podání písemné žádosti o přijetí za člena klubu předsedovi nebo jednateli
schválení členskou schůzí
zaplacení vstupního poplatku do data stanoveného při přijímání do klubu
seznámení se Stanovami klubu a písemné potvrzení souhlasu s nimi
2. Členství v klubu zaniká:
písemným odhlášením člena klubu
neplnění povinností člena klubu
vyloučením pro hrubé porušení Stanov klubu
3. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která nadpoloviční většinou přítomných rozhoduje o
činnosti a hlavní náplni práce klubu. Členská schůze se svolává nejméně 3 krát do roka, z toho jedenkrát
jako výroční. Návrh na svolání mimořádné schůze může podat kterýkoliv člen klubu k rukám předsedy.
Členská schůze
volí Radu klubu a revizní komisi na dobu 4 let
schvaluje Stanovy klubu, jejich změny, rozpočet a plán činnosti
stanovuje klubové členské příspěvky, počet hodin pro odpracování při činnosti klubu
rozhoduje o majetkových otázkách
rozhoduje o vyloučení a podmínkách vyloučení členů klubu
4. Rada klubu se schází dle potřeby. Je tříčlenná a skládá se z předsedy, jednatele a člena rady. Rada řídí
činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi. Ve své činnosti se řídí usneseními členských schůzí.
Předseda a jednatel jsou zároveň statutárními zástupci klubu s právem jednat jménem klubu a právem
podpisovým. Statutární zástupci mají právo rozhodovat o finančních otázkách do výše 3.000,- Kč.
5. V oblasti činnosti klubu má rozhodující hlas předseda klubu.

6. Revizní komise je dvoučlenná. Její povinností je kontrola účetnictví klubu, kontrola plnění usnesení
členských schůzí, vede evidenci účasti členů na akcích, brigádách a členských schůzích. Na výroční schůzi
předkládá revizní zprávu.

7. Práva a povinnosti člena klubu
Je povinen
platit členské příspěvky
plnit veškeré povinnosti stanovené členskou schůzí
účastnit se akcí pořádaných klubem (brigády, akce, členské schůze)
dbát ve svém jednání zájmů a dobré pověsti klubu
Má právo
zúčastňovat se všech akcí pořádaných klubem
zúčastňovat se členských schůzí s hlasem rozhodujícím
volit a být volen do orgánů klubu
využívat zařízení klubu ke svému využití v rámci pravidel pro jejich využití
používat plochu modelářského letiště
v rámci možností reprezentovat klub na soutěžích
člen starší 70 let má právo
neúčastnit se brigádnické činnosti
podílet se na přípravě a zabezpečení akcí podle svých možností
není zbaven povinnosti účastnit se členských schůzí
8. Postihy

Člen klubu bude postižen, pokud
opakovaně porušuje povinnosti obsažené v těchto stanovách
opakovaně se neúčastní klubových akcí (brigády, akce, členské schůze)
poruší pravidla modelářského letového provozu
O druhu postihu rozhodne Rada klubu a ta pak svůj návrh postihu předloží členské schůzi
k odsouhlasení. Při třetím závažném porušení výše uvedených povinností Rada klubu navrhuje vyloučení
člena z klubu. Postihy budou řešeny vždy při výroční členské schůzi.
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