
 

Stanovy 

Búřov Golf Clubu 
 

I. 

Základní ustanovení 
1. Búřov Golf Club je dobrovolnou organizací lidí, kteří se zajímají o golf 

2. Sídlem Búřov Golf Clubu je Valašská Bystřice 203, 756 27 

 

II. 

Poslání a cíle 
Cílem Búřov Golf Clubu je podporovat rozvoj golfu v regionu, zejména zaměřením na 

mládež a začínající golfisty a spolupráce s golfovým hřištěm ve Valašské Bystřici. Zabezpečit 

potřeby členů klubu. Spolupráce s obcí valašská Bystřicí a základní školou ve Valašské 

Bystřici. 

 

III. 

Členství, povinnosti a práva členů 
1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami Búřov Golf 

Clubu. O přijetí za člena rozhoduje správní rada Búřov Golf Clubu. Členství je 

dobrovolné. Podmínkou členství je podání přihlášky a zaplacení vstupních členských 

poplatků a ročních členských poplatků platných pro dané období. 

2. Základní práva člena jsou účastnit se aktivně sportovního a společenského života, 

využívat smluvní zařízení Búřov Golf Clubu, uplatňovat své návrhy a názory v oblasti 

činnosti klubu, hlasovat a být volen do orgánů Búřov Golf Clubu od 18 let věku. 

3. Základní povinnosti člena jsou dodržovat stanovy Búřov Golf Clubu, plnit usnesení 

orgánů, vykonávat svěřené funkce, řádně a včas platit členské příspěvky. 

4. Členství zaniká vystoupením na základě oznámení člena, vyloučením pro neplnění 

základních povinností člena rozhodnutím správní rady, úmrtím člena. 

 



IV. 

Orgány Búřov Golf Clubu a vymezení jejich pravomocí 
 

1. Orgány Búřov Golf Clubu jsou: 

- valná hromada 

- správní rada 

- dozorčí rada 

 

2. Valná hromada 

- je nejvyšším orgánem Búřov Golf Clubu. Skládá se ze všech na ní přítomných 

členů starších 18 let 

- valnou hromadu řídí člen správní rady určený prezidentem klubu 

- rozhoduje o změně stanov 

- volí a odvolává členy správní rady 

- schvaluje finanční rozpočet a výsledek hospodaření za příslušný rok 

- schvaluje výši vstupních poplatků, členských příspěvků 

- každý člen Búřov Golf Clubu nad 18 let věku je oprávněn účastnit se valné 

hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může 

tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Každý 

člen má 1 hlas. 

- Valná hromada hlasuje o předložených návrzích v pořadí, v jakém byly 

podány. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu správní rady, není-li tento 

návrh schválen, hlasuje poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly 

podány. 

- Zástupce člena je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou 

plnou moc podepsanou zastoupeným členem, z níž vyplývá rozsah zástupcova 

oprávnění 

- Valná hromada se koná jednou za kalendářní rok, svolává ji správní rada a to 

nejpozději do čtyř měsíců po skončení předchozího kalendářního roku 

- Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu do 30 dnů, 

požádá-li o její svolání dozorčí rada, 10% členů klubu s hlasovacím právem na 

základě písemné žádosti, jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy Búřov Golf 

Clubu 

- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Búřov Golf 

Clubu 

- Kvalifikovaná většina (tj. dvě třetiny hlasů přítomných členů Búřov Golf 

Clubu) je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o změně stanov, zrušení 

Búřov Golf Clubu a vypořádání majetku 

 

3. Správní rada 

- Je výkonným orgánem Búřov Golf Clubu 

- Je tříčlenná. Její členové jsou voleni valnou hromadou na tříleté období 

- Ze svého středu ustavuje do funkce a odvolává z ní prezidenta klubu a jeho 

zástupce v dohodovacím řízení na dobu tří let 

- Schvaluje zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického, technicko-

investičního a sportovního charakteru 

- Předkládá valné hromadě ke schválení výsledek hospodaření za příslušný rok a 

finanční rozpočet 

- Zodpovídá za řádné vedení účetnictví Búřov Golf Clubu 



- Pozbyl-li člen správní rady dlouhodobě způsobilost vykonávat osobně a řádně 

funkci, je správní rada povinna svolat mimořádně valnou hromadu nejpozději 

do dvou měsíců za účelem volby nového člena 

- Správní rada zasedá nejméně dvakrát v kalendářním roce a pořizuje zápis ze 

svého jednání 

- Je svolávána prezidentem Búřov Golf Clubu, případně jeho zástupcem 

- Je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů 

- K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů správní rady 

 

4. Dozorčí rada 

- Je kontrolním orgánem Búřov Golf Clubu 

- Je tříčlenná 

- Její členové jsou voleni jednotlivě valnou hromadou na tříleté období 

- Předseda dozorčí rady je určen v dohodovacím řízení členů dozorčí rady 

- Členové dozorčí rady mají právo nahlížet a přezkoušet doklady prokazující 

čerpání peněžních prostředků na činnost na Búřov Golf Clubu 

- Předkládá valné hromadě revizní zprávu o hospodaření Búřov Golf Clubu za 

příslušné období 

 

5. Prezident Búřov Golf Clubu 

- Jedná v plném rozsahu jménem Búřov Golf Clubu 

- Řídí komplexně činnost Búřov Golf Clubu 

- Je jmenován a odvoláván správní radou Búřov Golf Clubu na tříleté období, 

v případě nepřítomnosti prezidenta jedná jménem Búřov Golf Clubu jeho 

zástupce, případně prezidentem pověřený člen správní rady 

 

V. 

Majetek Búřov Golf Clubu a hospodaření 
 

1. Zdrojem majetku Búřov Golf Clubu jsou zejména: 

- vstupní poplatky a členské příspěvky 

- příjmy ze sportovních, kulturních a společenských akcích 

- ostatní příjmy 

 

2. Hospodaření Búřov Golf Clubu se řídí plánem a rozpočtem na kalendářní rok, 

schváleným valnou hromadou. 

 

 

 

 

Ve Valašské Bystřici 8.12.2010 

 


