Zakládání Leteckého klubu Raná
Zuzana Horáková
Jaroslav Šembera, Vlasta Večeřílek a Zuzana Horáková se rozhodli založit Letecký
klub Raná. Z mého pohledu správce kopce důvody jsou tyto:
•
•
•

Program podpory startovišť – myslím si, že o těchto financích přijatých od svazu
paraglidingu by mělo rozhodovat více lidí, kteří znají situaci na kopci a hlavně mají o ni
zájem
Historie Rané a její další budování – Na Rané se létá již od 70. let a byla bych ráda, kdyby
se její sláva udržela či v lepším případě i zvětšila.
Kolektiv – víc hlav víc ví. Nikdo po vás nebude chtít žádné poplatky klubu, pokud si je
sami neodsouhlasíte na valné hromadě. Doufám, že dění v klubu bude průhlednější. Jediné
požadavky na členy klubu jsou pravidla fair play.

V klub věřím a myslím, že bude záležet na nás, jak to bude pokračovat dále. Jedinou
politikou bude pohodové létání na Rané, kde se všichni budeme snažit odreagovat a
zapomenout na všední starosti. Roční pernamentky pro členy klubu budou za 600,- Kč a pro
nečleny 800,- Kč.
Členem klubu se stane každý, kdo se účastní 1. valné hromady. Ta se pořádá 26. března
2005 na sále v Ponorce ve 12 hodin. Večer od 20:00 bude klasická vesnická velikonoční zábava
s hudbou a bohatou tombolou, kam jste srdečně zváni.
Následují stanovy klubu. Nejsou závazné a dají se změnit valnou hromadou.

Stanovy občanského sdružení
Název: Letecký klub Raná
Zkratka: LKR
Sídlo sdružení: Raná 140, Raná u Loun 439 24
Poslání:
Chceme podporovat veškeré létání na Rané, které se zde doposud provozovalo, se
vzájemným respektováním a dodržováním právních předpisů. Budeme se snažit udržet
Ranou jako významné místo ČR v létání
Cíle činnosti sdružení:
Sdružovat piloty a přátele létání na Rané.
Podílet se na kulturní a sportovní činnosti související s létáním na padákových kluzácích.
Napomáhat rozvoji létání, spolupracovat se svazy LAA ČR při vytváření podmínek
provozu, správy startovišť a přistávacích ploch.
Rozšiřovat zásady vzájemného respektování při létání.
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I.
Práva a povinnosti členů

Práva členů
Členem se může stát každá fyzická osoba souhlasící s cíly a posláním LK Raná. O jejím
přijetí rozhoduje valná hromada členů hlasováním, svolávaná výborem nejméně jednou
za rok.
Každý člen má právo navrhovat náměty na činnost LK Raná.
Člen má právo být navržen a volen do orgánů spolku po dosažení věkové hranice 21 let.
Člen má právo účastnit se Valné hromady, hlasovat na valné hromadě PG Klubu Raná.
Člen má právo využívat schválené výhody ze strany LK Raná a které byly dohodnuty mezi
LKR a jinými právnickými či fyzickými osobami.
Člen má právo položit dotaz členům orgánů LKR.
Člen má právo ze spolku vystoupit bez udání důvodu.
Povinnosti členů
Člen má povinnost dodržovat principy fair play a snažit se pomáhat ostatním účastníkům
letového provozu, naplňovat poslání, cíle a úkoly schválené na valné hromadě.
Člen má povinnost platit v řádném termínu členské příspěvky, stanovené valnou
hromadou.
Člen může být z důvodu porušení cílů a poslání spolku zbaven členství hlasováním na
valné hromadě.
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II.
Organizační struktura LKR
LKR se skládá z valné hromady, revizního komisaře a výboru LKR.
Valná hromada je svolávána výborem.
Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení.
Statutárním orgánem LKR je prezident oprávněný jednat jménem právnické osoby ve
všech věcech.
Výbor je tvořen 5 členy:
prezident
výkonný tajemník
pokladník
člen výboru
člen výboru
Valná hromada zvolí:
prezidenta LKR a další 4 členy výboru
Valná hromada zvolí revizního komisaře, který kontroluje činnost výboru a předává tyto
informace členům.
Výbor zvolený valnou hromadou je povinen neprodleně ze svého středu zvolit:
Výkonného tajemníka - řídí činnost výboru
Pokladníka - stará se o správu financí LKR a vede jeho účetní evidenci. Disponuje
podpisovým právem a hmotnou zodpovědností za svěřené prostředky LKR.
Výbor se do další valné hromady stará o činnost klubu a plní úkoly schválené Valnou
hromadou
Jednání výboru svolává výkonný tajemník.Výbor je usnášeníschopný v případě účasti
nejméně 3 členů výboru.
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III.
Zásady hospodaření
LKR není založen za účelem tvorby zisku.
Zdroje
Činnost LKR je financována z:
a)
b)
c)
d)

vlastních prostředků členů
Členských příspěvků
z příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost.
z profitu akcí pořádaných LKR

Výdaje
Výbor předkládá valné hromadě strategii činnosti na příští období a ta určí priority.
O konkrétních výdajích do výše zůstatku hotovosti rozhoduje výbor hlasováním.
Spolek se nesmí zadlužit do větší výše než je hodnota jeho majetku. Jeho existence
nulovým zůstatkem nekončí.

IV.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy je možno změnit při souhlasu min. 60% registrovaných členů, hlasováním na
valné hromadě LKR.
Orgány spolku vznikají poprvé ustavující valnou hromadou LKR.

Změna stanov LKR vstupuje v platnost po schválení VH LKR a je nejdéle do 15 dnů
výborem LKR oznámena Ministerstvu Vnitra.

