
STANOVY
Sportovní kIub cyklistů Peěk1r.

r. zÁxr.nDnÍ usreworrnnÍ:

1) SportovnÍ klub cyklistů Pečky, dáIe sKcP' je zájmo
Žení cyklistů se zaměřením na silniční cyklistické závo-dy, závody horských ko1 a turÍstiku na koJ-e.

2) Sídlem Sportowního kIubu cyklistů je město Pečky PsČ 2891.1
okres Kolín

3) sKcP je dobrowolným' politicky nezávis].ým sdruŽením, otev.
řeným pro všechny občany, kteří se chtějí ve svém volném
ěase věnovat cyklistice. Svoji ěinnost wyvíjí na demokra.
tických zásadách.

4| Základním posláním SKCP je zabezpeěení nejen rozvoje cyk.
Iístiky na soutěŽní Érovni' ale i zabezpeěení turistického
vyŽiL1. ob1rvatel, zejména mládeŽe.

II. oBGÁNY SKCP:

5) HejvyššÍm orgánem SKCP je va1ná hromada všech ěIenů.
Svolává se jednou za rok.

6) Valná hromada rozhoduje o vzníku a zániku sKcP, v přÍpadě
zániku o majetkovém v11pořádání' rozhoduje o názvu SKCP,
schvaIuje stanorry a jejich změny. Schvaluje wýši členských
příspěvků.

7, VaIná hromada wolí 3 členný výkonný rr'ýbor a 2 ěIennou re.
viznÍ komisi.

8) výkonný výbor je wýkonným orgánem valné hromady, zabez-
pečuje plněnÍ úko1ů sKcP v období mezi jednotli.rými valný-
mi hromadami,. přj-pravuje podklady pro valnou hromadu, d'bá
na hospodárné rryužíwánÍ materíálních a finaněnÍch pro,'.
středků, řídí hospodářskou čínnost sKcP, spolupracuje se
sportovnÍmi svazy a oddíIy při pořádání veřejně přÍstup-
ných akcí.

9) Revízní komíse provádí revizi hospodaření výkonného *Íbo-
Í1l .
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III. ČLENsTvÍ:

10 ) ČIenem
h1así

sKcP se může stát
s poslánÍm SKCP.

každá fyzická osoba, která sou-

1L) Zdrojem majetku SKCP jsour

. čIenské pŤÍspěvky.

. příspěvky a dotace od svazu cykJ-istiky'
- přÍjmy z vIastní hospodářské ěinnosti'

L2) sKcP prostřednictvim výlČonného wýboru organizuje hospodář-
ské slyky s ostatníni fyzickými a právnickými osobami, Po-
kladní_a_úěetní oPerace se řÍdí obecně závaznými předpisy.

13) Jménem'sKcP vystupuje předseda, tajemník.a hospodář sKcP.
k platnosti iáiictr úkonů je zapotřebí dodateěného sc}rvá].e.
ní .rrýkonného wýboru.

v. zÁvĚnnČwÉ usrRNoVENÍ:

14) Tyto stanov1r nabývajÍ úěinnosti dnem regÍstraee SKCP u
Irtinisterstva vnitra České repubIiky.
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