Českobudějovický automotoklub v ÚAMK, Lidická tř.1123/226, 370 07 České Budějovice

Organizační řád
Část I – Základní ustanovení
• Článek 1 – Název
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK, dále jen ČBAMK
• Článek 2 – Sídlo ČBAMK
Lidická tř. 1123/226, 370 07 České Budějovice
• Článek 3 – Právní postavení ČBAMK
ČBAMK má právní osobnost a může mít práva a povinnosti slučitelné s jeho právní povahou spolku.
ČBAMK je pobočným spolkem ÚAMK (Ústřední automotoklub České republiky).
• Článek 4 – Charakteristika ČBAMK
ČBAMK je nezávislý, dobrovolný a samosprávný spolek fungující na demokratických principech,
který sdružuje zejména motoristy a příznivce motorismu. ČBAMK je pobočným spolkem Ústředního
automotoklubu České republiky a řídí se jeho stanovami a pravidly a tímto Organizačním řádem.
ČBAMK sestává z jednotlivých sekcí (klubů).
ČBAMK spravuje svůj majetek s péčí řádného hospodáře.
Část II – Členství
• Článek 5 – Členství
ČBAMK má tyto druhy členství:
1. Řádné
2. Senior nad 65 let
3. ZTP
4. Rodinný příslušník
5. Děti a mládež do 18 let
6. Čestné
• Článek 6 – Členské příspěvky
Výše členských příspěvků je ovlivněná výší příspěvku odváděného do Ústředního automotoklubu ÚAMK.
/Výše příspěvků do ÚAMK je v době schvalování tohoto Organizačního řádu dle rozhodnutí orgánů
ÚAMK následující: řádný člen – 250,-Kč, senior – 100,-Kč, děti a mládež – 50,-Kč, čestný člen – 0,-Kč./
Výše členských příspěvků ČBAMK:
1. Řádný člen: 400,- Kč/rok
2. Senior nad 65 let, ZTP: 250,- Kč/rok
3. Rodinný příslušník: 200,- Kč/rok
4. Děti a mládež do 18 let 50,- Kč/rok

5. Čestný člen: 0,- Kč/rok
Každý nový člen vstupující do ČBAMK je povinen zaplatit vstupní poplatek 200,-Kč.
Výše členských příspěvků může být upravena rozhodnutím členské schůze.
• Článek 7 – Platba členských příspěvků
1. Členské příspěvky odvádí daná sekce (klub), ve které jsou členové evidováni souhrnně za
všechny členy každý rok do posledního dne měsíce února do společného fondu ČBAMK .
2. Daná sekce (klub) může pro své členy navýšit členský příspěvek nad výši stanovenou členskou
schůzí ČBAMK na základě svých vyšších požadavků na rozpočet sekce (klubu). Finanční výsledek
sekce (klubu) nesmí být schodkový.
3. Pokud je člen evidován ve více sekcích (klubech), platí pouze jeden členský příspěvek do ČBAMK.

Část III – Majetek a hospodaření ČBAMK
• Článek 8 – Majetek, finanční zdroje a hospodaření ČBAMK
1. Majetek klubu je tvořen nemovitými a movitými věcmi, řádně vedenými v evidenci ČBAMK.
2. Zdrojem finančních prostředků ČBAMK jsou zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

členské příspěvky
příspěvky za poskytnuté výhody
zisk z podnikatelské činnosti - provozování nemovitých věcí
dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů
výnosy z reklam a propagace
příspěvky sponzorů
výnosy z akcí pořádaných ČBAMK nebo za jeho účasti

3. Hospodaření klubu je podřízeno jeho cílům.
4. Hospodaření klubu kontroluje Dozorčí komise.
5. Výdaje na činnost ČBAMK mohou dosáhnout maximálně výše příjmů.
Část IV - Orgány ČBAMK
• Článek 9 – Orgány ČBAMK a jejich pravomoci
Orgány ČBAMK se řídí Stanovami ÚAMK a obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku.
1. Členská schůze nebo konference ČBAMK je nejvyšším orgánem ČBAMK a kromě pravomocí a
povinností svěřených členské schůzi stanovami ÚAMK dále:
a. Rozhoduje na návrh výboru o hospodaření s majetkem ČBAMK, tj. o jeho prodeji, nabývání,
zřízení zástavního práva, věcného břemene, popř. o jiném omezení vlastnického práva,
čerpání půjček a úvěrů
b. Rozhoduje o počtu členů výboru, volí je a odvolává.
c. Schvaluje výborem navržený klíč delegátů pro konferenci.

d. Rozhoduje o rozdělení výnosů z hospodaření ČBAMK na jednotlivé sekce (kluby)
e. Členská schůze může ve výjimečných případech přijmout na návrh výboru usnesení
prostřednictvím korespondenčního hlasování.
•

Mechanizmus korespondenčního hlasování:
o předseda ČBAMK rozešle všem členům nebo všem delegátům konference návrh usnesení
prostřednictvím mailové pošty nebo písemně poštou.
o Členové se k návrhu vyjádří do 7 dnů
o Pokud se člen nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování.

2. Výbor ČBAMK je kolektivním statutárním orgánem ČBAMK, řídí činnost ČBAMK a vytváří
předpoklady pro rozvoj jeho aktivit
a. Výbor ČBAMK má 7 členů.
b. Základní návrhy na členy výboru předkládá Členské schůzi vedení jednotlivých sekcí (klubů).
c. Členové výboru jsou voleni z řad členů jednotlivých sekcí (klubů) v poměru, který odpovídá
poměru počtu členů daného klubu (sekce) k celkovému počtu členů ČBAMK. Každá sekce
(klub) má mít možnost být ve výboru zastoupena alespoň jedním členem. Pokud toho nelze
dosáhnout vzhledem k počtu členů výboru určenému Členskou schůzí nebo výsledek
hlasování členské schůze neodpovídá tomuto principu, je předseda ČBAMK povinen
zástupce sekce zvát na všechna jednání výboru a ten se jednání účastní s hlasem poradním.
d. Členem výboru nemohou být zvoleny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k
ČBAMK.
e. Při řešení nutných oprav a dílčích investic do majetku ČBAMK rozhoduje o vynaložení
nákladů do výše 50.000,-Kč
3. Předseda ČBAMK je představitelem ČBAMK (viz Stanovy ÚAMK)
a. Zastupuje ČBAMK ve všech věcech navenek.
b. Podepisuje jménem ČBAMK.
c. V případě potřeby rychlého řešení nutných oprav a dílčích investic do majetku ČBAMK
rozhoduje o vynaložení nákladů do výše 25.000,-Kč; výbor o těchto krocích informuje na
nejbližším jednání výboru.
4. Dozorčí komise ČBAMK je kontrolním orgánem ČBAMK
a. Je volena Členskou schůzí, které odpovídá za svou činnost.
b. Dozorčí komise ČBAMK má 5 členů.
c. Základní návrhy na členy dozorčí komise předkládá Členské schůzi vedení jednotlivých sekcí
(klubů). Každá sekce (klub) má mít možnost být v dozorčí komisi zastoupena alespoň jedním
členem.
d. Skládá se z předsedy a členů kontrolní komise, předsedu volí ze svého středu.
e. Kontroluje veškerou činnost ČBAMK a její soulad s platnými právními předpisy, stanovami
ÚAMK a tímto Organizačním řádem.
Část V – Sekce (kluby)
• Článek 10 – Sekce (kluby) v ČBAMK
ČBAMK je tvořen těmito sekcemi (kluby):

o Klub historických velocipedů Podšumavan
o Klub železničních modelářů
o Škoda klub
o Veteran Car Club České Budějovice
• Článek 11 – Vedení sekcí (klubů)
1. Každá sekce (klub) volí ze svých členů vedení, které ji proporčně adekvátním způsobem
zastupuje ve vedení ČBAMK.
2. Sekce (kluby) mohou do vedení ČBAMK vyslat delegáty, kteří nejsou členy vedení sekce (klubu).
3. Činnost, provoz, organizaci a financování sekce (klubu) řídí jeho členové nebo jimi zvolené
vedení sekce (klubu).
• Článek 12 – Finanční hospodaření sekcí (klubů)
1. Zdrojem financování jednotlivých sekcí (klubů) je vlastní činnost, členské příspěvky, podíl na
výnosech z hospodaření s majetkem ČBAMK.
2. Sekce (kluby) hospodaří při respektování povinností a pravidel daných tímto Organizačním
řádem samostatně.
3. Každá sekce (klub) vede své finanční hospodaření tak, aby měla vyrovnané hospodaření
4. Ve výjimečných situacích, kdy sekci (klubu) vznikne finanční problém, který nebylo možno
předvídat, může ČBAMK na základě rozhodnutí výboru danou sekci finančně podpořit.
5. Sekce (kluby) mohou rozhodnout o přesunu přebytku finančních prostředků sekce (klubu) nebo
jeho části do rozpočtu ČBAMK

Část VI – závěrečná ustanovení
• Článek 13 – Platnost organizačního řádu
Tento organizační řád schválila členská schůze dne 27. 4. 2017.
Nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení, finanční ustanovení k členským příspěvkům (Článek 6)
jsou pak účinná dnem 1. 1. 2018.
Organizační řád může být změněn členskou schůzí ČBAMK.
• Článek 14 – ostatní ustanovení
Tento Organizační řád je doplňujícím dokumentem Stanov ÚAMK, řídí se jím Českobudějovický
automotoklub v ÚAMK.

V Českých Budějovicích dne 5.10. 2017

………..……..…………………………………………………………..
Stanislav Wawreyn, předseda ČBAMK

