Organizační řád svazu UL
1) Členství
a) Členem svazu ultralehkého létání může být pouze člen LAA ČR
b) Členem svazu může být i člen LAA ČR, jemuž byla členská práva a povinnosti v LAA ČR
omezena dle §9 stanov LAA (uzavření pracovního poměru s LAA ČR). Po dobu trvání
pracovního poměru je takový člen osvobozen od placení svazového členského příspěvku.
c) Členství vzniká registrací člena LAA ČR ve svazu
d) Členství zaniká
i) Písemným oznámením člena, že vystupuje ze svazu
ii) Ukončením členství v LAA ČR
2) Práva a povinnosti členů
a) Práva:
i) účastnit se valné hromady za podmínky řádného uhrazení příspěvků LAA ČR
ii) hlasovat na valné hromadě
iii) vystupovat v diskusi
iv) Volit a být volen za podmínek stanovených stanovami LAA ČR (do orgánů sekce nebo
LAA ČR může být volen pouze člen, který uhradil členské příspěvky, který není členem
nadsvazových orgánů již za jiný svaz, právnická osoba je oprávněna svým zástupcem
volit, nemůže však být volena)
v) Požívat výhody zabezpečované členům svazu svazem za podmínky řádného uhrazení
příspěvků Svazu UL létání a LAA ČR
b) Povinnosti
i) Platit příspěvky Svazu UL a LAA ČR
ii) Dodržovat stanovy LAA ČR a organizační řád svazu
3) Orgány svazu
a) Valná hromada - je nejvyšším orgánem svazu.
i)

Valná hromada volí:
(1) předsednictvo svazu
(2) delegáty konference LAA ČR

ii)

Valná hromada přijímá:
(1) zprávy o činnosti předsednictva svazu a komisí svazu
(2) zprávy o čerpání rozpočtu svazu
(3) program svazu
(4) závazná stanoviska svazu pro hlasování delegátů na konferenci LAA ČR a v Radě
LAA ČR

iii) Valná hromada schvaluje
(1) rozpočet svazu na následující období
(2) výši členského svazového příspěvku na další období
iv) Valná hromada je svolávána:
(1) jedenkrát za dva roky
(2) vynutí-li si to nějaká nečekaná událost, bude svolána VH v mimořádném termínu, dle
stanov LAA ČR

b) Předsednictvo - řídí svaz mezi valnými hromadami svazu. Při výkonu své funkce je vázáno
programem svazu, rozpočtem svazu a závaznými stanovisky svazu. Předsednictvo je
sedmičlenné. Členy předsednictva volí Valná hromada přímo z členů svazu UL přítomných na
valné hromadě. Volební období předsednictva je čtyřleté.
i) Předsednictvo
(1) volí Předsedu svazu ze zvolených členů předsednictva
(2) volí zástupce svazu v Radě nebo v jiných orgánech LAA ČR nebo v jiných
organizacích včetně příslušných mezinárodních organizacích (EMF, FAI a podobně)
(3) Schvaluje jednotlivé výdaje nad 25.000,-- Kč v souladu s rozpočtem svazu
(4) Zřizuje Sportovní komisi a z vlastního rozhodnutí, nebo na návrh nejméně 25 členů
svazu odborné komise pro řešení odborných problémů (komise vírníků či jiné
komise). Zástupce komisí přizve k jednání předsednictva vždy, je-li k tomu věcný
důvod.
(5) Svolává Valnou hromadu svazu
(6) Připravuje Program valné hromady svazu, návrh rozpočtu svazu, zprávu o činnosti
předsednictva, zprávu o čerpání rozpočtu, návrh programu svazu, návrh výše
členského příspěvku v návaznosti na návrh programu svazu
(7) Organizuje uspořádání sportovních leteckých soutěží včetně Mistrovství ČR a
zajištění státní sportovní reprezentace, zejména:
(a) Zajišťuje zpracování a vydání sportovního řádu LAA ČR pro UL létání
(b) Určuje vedoucího reprezentačního družstva
(c) Zajišťuje státní sportovní reprezentaci včetně hospodaření s prostředky získanými
z dotace státu na reprezentaci, při hospodaření s těmito prostředky je
předsednictvo vázáno pravidly pro čerpání státní dotace a návrhy na využití je
povinno projednat se členy reprezentačního družstva.
(d) Zpracovává požadavky na dotace pro pořízení hmotného investičního majetku a
dohlíží na účelném přidělení pořízeného hmotného investičního majetku;
(e) Zajišťuje školení rozhodčích a vydávání průkazů.
(f) K úkolům spojeným se sportovním létáním předsednictvo deleguje na sportovní
komisi plnění dílčích úkolů a příslušné pravomoci (zejména rozhodování o
čerpání rozpočtu v souladu s bodem „c“ na státní sportovní reprezentaci a o
nominaci státní reprezentace) spojených se sportovním létáním.Dva členové
Sportovní komise budou zvoleni reprezentačním družstvem.
(8) Předsednictvo odpovídá za plnění programu svazu a dodržení rozpočtu svazu
c) Předseda svazu svolává jednání předsednictva svazu a jednání odborných komisí, jsou-li
zřízeny, řídí jednání předsednictva svazu a společně s dalším členem předsednictva nebo se
členem věcně příslušné odborné komise schvaluje jednotlivé výdaje do 25.000,-- Kč v souladu
s rozpočtem.

Schváleno Valnou Hromadou svazu UL dne 24.10.2010 v Jihlavě

