JIHOČESKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Skuherského 14, 370 04 České Budějovice, IČO: 70935351

STATUT
ze dne 18.3.2013
Valná hromada krajského atletického svazu podle odst. 9 čl. XIV Stanov Českého atletického svazu ze dne 7.
dubna 2001 schvaluje tento statut:
Čl.1
1. Tento statut upravuje činnost organizační jednotky s právní subjektivitou s názvem Jihočeský krajský
atletický svaz (dále jen "KAS"). Sídlem KAS je ulice Skuherského 14, České Budějovice
2. KAS je organizační jednotkou občanského sdružení Český atletický svaz (dále jen "ČAS").
3. KAS organizuje atletiku a pořádá atletické soutěže na území Jihočeského kraje.
Čl.2
Členové KAS
1. Členem KAS se stává ten člen ČAS, který o to KAS zažádá.
2. Člen ČAS, který byl v roce podání žádosti členem jiného krajského atletického svazu může požádat jen o
přijetí k 1. lednu následujícího roku podání žádosti a musí prokázat, že jeho členství v jiném krajském
atletickém svazu zaniklo.
Čl.3
Valná hromada KAS
1. Valná hromada KAS (dále jen "valná hromada") je nejvyšším orgánem KAS.
2. Valná hromada je složena z delegátů členů KAS. Počet delegátů za člena KAS je dán počtem jeho členů,
kteří jsou buď v něm registrovanými závodníky nebo aktivními rozhodčími nejméně 3. třídy anebo aktivními
trenéry nejméně 4. třídy; na každých započatých 100 takových členů připadá jeden delegát.
3. Valné hromadě, kromě věcí které se vyhradí, přísluší rozhodovat zejména o:
a) statutu KAS,
b) názvu KAS,
c) rozpočtu KAS nebo o rozpočtovém záměru,
d) struktuře soutěží pořádaných KAS,
e) ustavení odborných komisí,
a dále volby:
f) předsedy KAS (dále jen "předseda")
g) místopředsedy KAS nebo místopředsedů ... KAS (dále jen "místopředseda"),
h) členů výboru KAS (dále jen "výbor"),
i) delegátů pro Valnou hromadu ČAS,
j) předsedů a členů odborných komisí.
4. Jednání valné hromady je upraveno jednacím řádem valné hromady, který je přílohou tohoto statutu.
5. Volby konané valnou hromadou jsou upraveny volebním řádem valné hromady, který je přílohou tohoto
statutu.
Čl.5
Výbor KAS
1.
2.
3.
4.
5.

Výbor je statutární orgánem KAS.
Výbor řídí činnost KAS v období mezi valnými hromadami.
Výbor a také jeho členové jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.
Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů, předsedy soutěžní komise, předsedy komise
rozhodčích, předsedy trenérské a metodické komise, hospodáře, zapisovatele a dalších členů.
Výbor je volen na stanovené období, které nesmí být delší než 54 měsíců.

6.
7.

Výbor je oprávněn přenést své rozhodovací pravomoci na člena nebo skupinu členů výboru anebo na
odbornou komisi.
Schůze výboru se řídí jednacím řádem výboru je přílohou tohoto statutu.

Čl.6
Předseda KAS, místopředseda KAS
1. Předseda je v mezích daných Stanovami ČAS, Statutem a rozhodnutími výboru oprávněn jednat jménem
KAS. Listiny o právních úkonech je oprávněn podepisovat tak, že ke svému jménu, příjmení, funkci a otisku
razítka KAS připojí svůj podpis.
2. Místopředseda vykonává pravomoci předsedy pokud jej tím předseda nebo výbor pověří.
Čl.7
Obory působnosti členů výboru
1. Předseda soutěžní komise odpovídá za organizování a řízení krajských soutěží.
2. Předseda komise rozhodčích odpovídá za činnost komise rozhodčích KAS.
3. Předseda trenérské a metodické komise vede trenéry KAS a odpovídá za trenérskou práci s mládeží v
útvarech talentované mládeže.
4. Hospodář vede účetnictví KAS a hospodaří podle schváleného rozpočtu.
5. Zapisovatel pořizuje zápisy o schůzích výboru a valné hromady.
Čl.8
Odborné komise
Odborné komise vykonávají působnost jim svěřenou valnou hromadou nebo výborem.
Čl.9
Kontrolní orgán
Kontrolním orgánem pro KAS je dozorčí rada ČAS.
Čl.10
Účinnost statutu

Změna 18.3.2013
Na základě Stanov ČAS vydán Registrační list organizační jednotky s právní subjektivitou ev.číslo 3
Tento statut nabývá účinnosti dne 18.3.2013.

Pavel Novák, v. r.
předseda KAS
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