
Stanovy Pardubické malé kopané PAMAKO

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1. Pardubická  malá  kopaná  PAMAKO  z.s.  byl  založen  jako  dobrovolné  sdružení  občanů
provozujících tělovýchovu, sport, organizační, kulturní a hospodářskou činnost. Následkem
změny právní úpravy od 1.1.2014 zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
došlo  ke  změně  právní  formy  na  „spolek“.  V Pardubické  malé  kopané  PAMAKO  se
dobrovolně sdružují mužstva i jednotlivci bez členského vztahu k mužstvu.

2. Název spolku: Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s., dále také jen „PAMAKO“.

3. Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. byl založen v roce 1993.

4. Sídlem spolku Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. je obec PARDUBICE, areál Hůrka
1823, 530 02.

 

II. POSLÁNÍ A CÍLE

4. Základním posláním PAMAKO je:

a)  organizovat  sportovní  a  kulturní  činnost  v  rámci  zapojení  do sportovních,  tělovýchovných a
kulturních aktivit, vytvářet pro ni materiální podmínky,

b)  vytvářet  ekonomickou  základnu  pro  plnění  svých  cílů,  a  to  zejména  vlastní  hospodářskou
činností,

c) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v PAMAKO k dodržování základních
etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti sportu,

d) hájit zájmy mužstev uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí a ostatními
organizacemi i jednotlivci.

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

 

III. ORGÁNY PAMAKO

5. Nejvyšším orgánem PAMAKO je Valná hromada složená ze zástupců všech mužstev.  Každé
mužstvo zúčastněné na Valné hromadě má jeden volební hlas.

Schůze Valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá dvě třetiny
zástupců družstev PAMAKO, popřípadě STK nebo její prezident, koná se nejpozději do 1 měsíce
od doručení takového podnětu.

6. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o vzniku a zániku PAMAKO, v případě majetkového vypořádání,

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice PAMAKO,

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov PAMAKO,

d) volí sportovně - technickou komisi (dále jen STK), revizní komisi (dále jen RK),

e) STK je volena na období 4 let. STK má 7 členů. Pokud během 4letého volebního období ukončí
svou činnost více jak 2/3 volených členů STK, kooptuje STK maximálně 2/3 nových členů, kteří
dovedou PAMAKO do následující Valné hromady, která se tím stane Valnou hromadou volební,



f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku PAMAKO, schvaluje rozpočet STK a
členské příspěvky družstev a členské příspěvky jednotlivých členů,

g) stanoví hlavní směry činnosti PAMAKO pro příští období.

7. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných za
nadpoloviční přítomnosti všech delegátů mužstev.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina zástupců členských
družstev PAMAKO. Pokud se ve stanoveném termínu nesejde potřebný počet delegátů, následuje
10 minutová čekací doba, a když ani poté není přítomna nadpoloviční většina delegátů, je Valná
Hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.

9. Výkonným orgánem PAMAKO je STK. STK zabezpečuje plnění úkolů PAMAKO v období mezi
jednotlivými Valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
Valné hromady.

10. STK má vždy prezidenta, viceprezidenta-jednatele a hospodáře, které ze členů STK volí Valná
hromada. Prezident svolává STK podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.

11. STK zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady,

b) organizuje a řídí hospodářskou činnost PAMAKO,

c) připravuje podklady pro Valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k
rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob,

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku PAMAKO,

e)  zajišťuje  operativní  spolupráci  s  místními  orgány  obcí,  s  podniky,  ostatními  TJ,  jinými
organizacemi a fyzickými osobami,

g) k zabezpečení činnosti vytváří profesionální aparát v nezbytném rozsahu.

STK je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení
STK je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

STK je kolektivním statutárním orgánem spolku „PAMAKO“, za který jedná navenek samostatně
prezident STK.

 

12. STK si zvolí DK a ta provádí hodnocení jednotlivých hracích kol všech lig a trestá hráče za
přestupky proti pravidlům provozních řádů danými propozicemi. Při rozhodování a udělování trestů
vychází z platného disciplinárního řádu.

13. Nezávisle na STK pracuje RK, zvolená Valnou Hromadou, která provádí revizi hospodaření
STK minimálně dvakrát  za  kalendářní  rok.  RK musí  mít  minimálně tři  členy a  z nich  si  zvolí
předsedu. 

IV. Organizační struktura a společné zásady členství

13. PAMAKO je organizačně samostatná.

14. Členem PAMAKO se může stát každá fyzická osoba starší 15 ti let, která souhlasí se Stanovami
a pravidly asociace (mladší 15 ti let mohou být členy PAMAKO pouze s výslovným souhlasem
zákonného zástupce). Členy PAMAKO mohou být i cizí státní příslušníci.

O  přijetí  za  člena  rozhodují  jednotlivá  mužstva,  u  kterých  je  členství  podmíněno  zápisem na
soupisce a evidenci hráčů. 



15. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada na návrh STK.

16. Je možné i členství v PAMAKO bez členského vztahu k mužstvu.

O vzniku takového členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech STK.

17. Otázku členství apod. upravuje STK a dává na vědomí při nejbližší Valné Hromadě.  

18. Všeobecné povinnosti člena PAMAKO :

a) řídit se Stanovami, propozicemi a provozními řády PAMAKO,

b) respektovat usnesení STK, 

c) platit členské příspěvky,

d)  vzorně  reprezentovat  PAMAKO a obec  Pardubice při  vystoupeních  na akcích  nepořádaných
PAMAKO.

19. Všeobecná práva člena PAMAKO :

a) zúčastňovat se zasedání Valné hromady,

b) volit, být volen, navrhovat kandidáty do orgánů PAMAKO,

c) obracet se s návrhy, náměty, připomínkami, stížnostmi, kritikou, žádostmi o pomoc na nejvyšší
výkonný orgán PAMAKO STK.

20. Ukončení členství v PAMAKO :

a) vyřazením z evidence, jestliže člen PAMAKO nemá zájem dále provozovat sportovní

činnost v rámci asociace,

b) zrušením členství z vážných důvodů na základě svobodného rozhodnutí člena PAMAKO,

c) vyloučením za hrubé a vědomé provinění proti provozním řádům, společensko-sportovní etice
nebo za porušování Stanov PAMAKO.

 

V. Majetek PAMAKO a hospodaření

21. Zdrojem majetku PAMAKO jsou zejména:

a) příspěvky členů PAMAKO,

b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

d) příspěvky a dotace od sportovních svazů a sponzorů,

e) ostatní příspěvky, dotace od ČMFS a jiných organizací a osob,

g) majetek převedený do vlastnictví PAMAKO členem PAMAKO.

22. Vlastní hospodářská činnost se řídí v PAMAKO zásadami schválenými Valnou hromadou. Tyto
zásady upraví postup PAMAKO při jejím případném vstupu do akciové společnosti,  společného
podniku apod.

Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti PAMAKO rozděluje STK a Valná hromada s přihlédnutím
k potřebám a zájmu PAMAKO.

23. Jménem PAMAKO vystupuje prezident nebo viceprezident nebo jiný pověřený člen STK. K
platnosti úkonu pověřeného člena STK jménem PAMAKO je potřeba schválení STK.

 



VI. Odměny a tresty

24. Odměny a tresty se řídí dle organizačních řádů schválených STK. 

VII. Závěrečné ustanovení

25. Toto znění stanov bylo přijato Valnou hromadou spolku dne 14.6.2016

 


