Liberecký krajský svaz ČSOS

Pravidla činnosti LKS ČSOS

PRAVIDLA ČINNOSTI
LIBERECKÉHO KRAJSKÉHO SVAZU ČSOS
Úvodní ustanovení
Liberecký krajský svaz ČSOS (dále jen LKS ČSOS) je pobočným spolkem Českého svazu orientačních
sportů (dále jen ČSOS) zřízeným dle čl. XIV bodu 2, Stanov ČSOS a vykonává svou působnost v územním
obvodu Libereckého kraje (dále jen LK) dle krajského zřízení České republiky.
Prostřednictvím svých orgánů je oprávněn v prvním stupni rozhodovat ve všech věcech svěřených či
uložených mu vnitřními předpisy ČSOS nebo rozhodnutím orgánů ČSOS.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

I.
Činnost, hlavní úkoly a sídlo LKS ČSOS
LKS ČSOS sdružuje oddíly a kluby (dále jen kluby), členy ČSOS, působící na území LK.
Kluby orientačních sportů sdružené v LKS ČSOS se řídí vlastními stanovami, mají zcela samostatné
postavení a zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, za vlastní
právní úkony a za správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.
LKS ČSOS je pověřeným orgánem ČSOS pro jednání s příslušným Krajským úřadem a volenými orgány
kraje a s dalšími orgány a institucemi v záležitostech provozování, financování a rozvoje orientačních
sportů na území LK.
Hlavními úkoly LKS ČSOS jsou zejména:
- péče o všestranný rozvoj orientačních sportů na území LK
- spolupráce s vedením jednotlivých sekcí ČSOS, ve kterých kluby se sídlem na území LK vyvíjejí
svoji činnost, a to především při zajišťování krajských reprezentací, např. olympiády dětí a mládeže,
při organizaci krajských kol školních sportovních soutěží, jakož i ve všech dalších záležitostech
vyplývajících z konkrétní situace v LK
- koordinace aktivit územně příslušných klubů ve vztahu ke krajským samosprávným orgánům a ke
krajským orgánům ČUS
- pravidelná aktivní prezentace orientačních sportů na úrovni krajských redakcí tisku, rozhlasu,
televize, či zpravodajských serverů
- plnění všech úkolů delegovaných na LKS ČSOS výkonným výborem ČSOS
- organizační a finanční podpora péče o talentovanou mládež; školení a rozvoj trenérů, rozhodčích a
kartografů; organizace soutěží v orientačních sportech na území LK
- organizační a finanční podpora tvorby výukových a závodních map pro orientační sporty na území
LK; evidence map a kartografů
- správa svěřených a vlastních finančních prostředků a vedení účetnictví
LKS ČSOS svoji činnost vyvíjí na demokratických zásadách.
Sídlem LKS ČSOS je Nový Bor, Zahradní 1381, PSČ 47301
II.
Členství
Členem LKS ČSOS je každý klub, který se v souladu se Stanovami ČSOS stal členem ČSOS a působí
na území LK.
Kluby sdružené v LKS ČSOS a jejich členové mají právo:
- podílet se na akcích pořádaných LKS ČSOS a za stanovených podmínek využívat jeho služby
- předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů LKS ČSOS
- vysílat své zástupce na valné hromady LKS ČSOS
Kluby sdružené v LKS ČSOS a jejich členové mají povinnost:
- dodržovat pravidla činnosti a vnitřní předpisy LKS ČSOS
- vykonávat sportovní činnost a soutěžit vždy v duchu zásad fair play
- svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z těchto pravidel činnosti,
hospodářských dokumentů nebo z rozhodnutí orgánů LKS ČSOS
- řádně, účelně a podle schválených pravidel nakládat se svěřenými nebo přidělenými prostředky ze
zdrojů LKS ČSOS.
Členství klubu v LKS ČSOS zaniká dnem zániku jeho členství v ČSOS.
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III.
ORGÁNY LKS ČSOS
1. Orgány LKS ČSOS jsou:
a) Valná hromada LKS ČSOS (dále jen valná hromada) jako nejvyšší orgán LKS ČSOS
b) Předseda LKS ČSOS (dále jen předseda) jako statutární orgán LKS ČSOS
c) Předsednictvo LKS ČSOS (dále jen předsednictvo) jako výkonný orgán LKS ČSOS
2. Valná hromada LKS ČSOS
2.1. Nejvyšším orgánem LKS ČSOS je valná hromada.
2.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Valná hromada musí být svolána na žádost
více než 1/3 sdružených klubů nebo požádá-li o její svolání předseda LKS ČSOS.
2.3. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů.
2.4. V případě, že se do 15 minut po plánovaném zahájení valné hromady nedostaví nadpoloviční většina
delegátů, je předseda povinen svolat náhradní valnou hromadu, která má shodný program jednání tak,
aby se uskutečnila nejdéle do 15 dnů. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu
přítomných delegátů.
2.5. Valnou hromadu svolává předseda. Písemnou pozvánku na valnou hromadu je povinen zaslat všem
sdruženým klubům na jejich emailovou adresu a zveřejnit na webových stránkách LKS ČSOS nejméně
10 dnů před valnou hromadou.
2.6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat nejméně informaci o místu, datu, času a programu valné
hromady.
2.7. Valné hromady, nejsou-li sami delegáty, se mohou zúčastnit i členové předsednictva, avšak bez
hlasovacího práva.
2.8. Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s předmětem
činnosti LKS ČSOS, jeho hospodařením a výkonem jeho poslání pro sdružené kluby.
2.9. Valná hromada LKS ČSOS zejména:
a) Schvaluje Pravidla činnosti LKS ČSOS a jejich změny
b) Volí a odvolává předsedu a členy předsednictva
c) Schvaluje Volební a Jednací řád valné hromady
d) Schvaluje rozpočet LKS ČSOS na kalendářní rok
e) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření LKS ČSOS, kterou mu předkládá
předsednictvo
f) Stanovuje klíč k určení počtu a složení delegátů následující valné hromady
2.10. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů.
2.11. Odstoupí-li některý ze zvolených členů předsednictva ze své funkce v průběhu volebního období nebo
je ze své funkce odvolán, pak valná hromada provede na uvolněné místo na nejbližším zasedání
dodatečnou volbu.
3. Předseda LKS ČSOS
3.1. Statutárním orgánem LKS ČSOS je předseda. Předseda je volen a odvoláván valnou hromadou dle
schváleného volebního řádu a jeho zvolení musí být potvrzeno výkonným výborem ČSOS.
3.2. Předseda je volen na dobu čtyř let.
3.3. Předsedou nemůže být osoba mladší 18 let.
3.4. Předseda je metodicky řízen orgány ČSOS a zodpovídá především za správnost vedení účetnictví LKS
ČSOS a za plnění úkolů delegovaných na LKS ČSOS orgány ČSOS.
4. Předsednictvo LKS ČSOS
4.1. Výkonným orgánem LKS ČSOS je předsednictvo. Předsednictvo je tříčlenné, složené z předsedy a dvou
členů předsednictva.
4.2. Předsednictvo je voleno valnou hromadou dle schváleného volebního řádu na dobu čtyř let.
4.3. Členem předsednictva nemůže být osoba mladší 18 let.
4.4. Činnost předsednictva řídí předseda.
4.5. Předsednictvo řídí činnost LKS ČSOS v období mezi valnými hromadami.
4.6. Předsednictvo plní úkoly vyšších organizačních složek ČSOS, odpovídá za svolání valné hromady,
spolupracuje s krajskou organizací ČUS LK, zajišťuje plnění úkolů LKS ČSOS.
4.7. Předsednictvo je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje
většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4.8. Předsednictvo zejména:
- schvaluje roční účetní uzávěrku
- vydává a schvaluje další vnitřní předpisy LKS ČSOS upravující činnost LKS ČSOS
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zajišťuje realizaci činností a úkolů schválených valnou hromadou a naplňujících poslání LKS ČSOS
je oprávněno rozhodovat ve všech věcech, které výslovně nepřísluší valné hromadě
rozhoduje o delegátech LKS ČSOS na valné hromady ČSOS
zřizuje a ruší rady LKS ČSOS a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti, včetně jmenování
předsedy a členů rady
zřizuje a ruší sportovní centra mládeže a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti, včetně jmenování
vedoucího sportovního centra
je odvolacím orgánem proti rozhodnutí všech rad LKS ČSOS, jeho rozhodnutí je konečné

IV.
Právní subjektivita
1. LKS ČSOS je samostatnou účetní jednotkou s právní osobností odvozenou od právní osobnosti hlavního
spolku (ČSOS).
2. Oprávněnou osobou jednat a činit veškeré úkony za LKS ČSOS je předseda.
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V.
Hospodaření
LKS ČSOS hospodaří s přidělenými finančními prostředky od ČSOS na jeho činnost.
LKS ČSOS hospodaří s poskytnutými finančními prostředky od KO ČUS LK na podporu rozvoje mládeže
ve sdružených svazech.
LKS ČSOS hospodaří i s případnými dalšími získanými finančními prostředky (např. ze stanovených
členských příspěvků, darů apod.)
Veškeré finanční prostředky mohou být využívány pouze k naplnění cílů a úkolů LKS ČSOS a pouze
v souladu s pravidly poskytovatele těchto prostředků. Hospodaření se děje vždy podle schváleného
rozpočtu a hospodářské směrnice.
LKS ČSOS vede vlastní účetnictví finančních prostředků.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla činnosti LKS ČSOS byla schválena valnou hromadou LKS ČSOS konanou dne 8. dubna
2017 v Mimoni a nabývají platnosti téhož dne.
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