STANOVY
Tělovýchovné jednoty SOKOL BOROTÍN z.s.

ČÁST PRVNÍ.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl.l
Právní postavení
1.

Spolek působí pod názvem: Tělovýchovná jednota Sokol Borotín z.s. a používá zkratku TJ Sokol
Borotín, z.s. (dále jen TJ).

2. Tělovýchovná jednota SOKOL BOROTÍN z. s. (dále jen TJ ) je dobrovolný a samosprávmý svazek občanů
provozujících tělovýchovu,sport,turistiku,organizační,osvětovou a hospodářskou činnost. V TJ se
dobrovolně združují oddíly,odbory a zájmové skupiny. Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez
členského vztahu k oddílu. Oddíly,odbory a skupiny nejsou samosprávné.
3. Jednat jménem TJ a zastupovat jí navenek je oprávněn předseda.Dále je oprávněn za TJ jednat

a zastupovat jí navenek místopředseda nebo člen výboru a to na základě pověření výboru.
Vyžadují-li obecně závazné právní předpisy pro právní úkony písemnou formu,podepisují tyto
úkony nejméně dvě osoby oprávněné jednat dle předchozích ustanovení.Vnitřní předpis
může stanovit i další úkony,které vyžadují podpis nejméně dvou osob oprávněných jednat
jménem TJ.
4. Sídlem TJ je Borotín 200, PSČ 679 37.

5. TJ bylo přiděleno IČ 49463233.
Čl.ll.

Účel,hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Účelem a hlavní činností TJ je organizovat,řídit,koordinovat a propagovat

tělovýchovnou,sportovní,společenskou a osvětovou činnost za účelem jejich neustálého
rozvoje
2. Při zajištˇování předmětu činnosti plní TJ zejména tyto hlavní úkoly:
a)vytvářet optimální pomínky k provozování sportovní činnosti
b)vytvářet široké možnosti užívání svých sportovištˇpro zájemce z řad veřejnosti a mládeže
c)budvat,provozovat audržovat sportovní a jiná zaříení,která vlastní nebo užívá

d)provozovat sportovní a obdobnou činnost pro svojí členskou základnu i ostatní zájemce z řad
veřejnosti
e)hájit zájmy svých členů,za tím účelem spolupracoat s orgány státní správy,samosprávy,ostatními
sportovními organizacemi a jednotlivci
f)pořádat nebo se podílet na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí
g)napomáhat rozvoji veřejného života,sportu,kultury a zdraví ve svém působišti
h)spravovat vlastní mmjetek
3.K plnění uvedeného poslánímá má TJ právo se sdružovat s jinými právnickými osobami
4.TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářkou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

Čl.lll.
Hlavní úkoly
TJ v souladu se svým posláním plní zejména následující úkoly
1. Provozuje sportovní činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce,zabezpečuje
jejich výchovu a vzdělání.
2. Vytváří podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v TJ.
3. Spolupracuje s orgány veřejné správy a územní samosprávou.
4. Spravuje vlastní a svěřený hmotný hmotný majetek a práva.
5. Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání.
6. Pořádá nebo se podílí na pořádání sportovních nebo sportovně kulturních akcí.

ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY TJ
Orgány TJ jsou
a)

Valná hromada jako orgán nejvyšší s působností členské schůze

b)

Výbor jako orgán výkonný

c) Předseda jako orgán statutární

Čl.lV.
Valná hromada

1.

Valná hromada jetvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku

2. Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami,jednacím a volebním řádem,které schvaluje valná
hromada TJ.
3. Valnou hromadu svolává výbor TJ nejméně jednou ročně a to písemně nebo formou SMS
zprávy,nejpozději 5 dnů před jejím konání.Pozvánka musí obsahovat údaje o termínu, čase,místu a
programu valné hromady.Výbor je povinen svolat valnou hromadu požádá-li o to nejméně čtvrtina
členů.Žádost musí být podána písemně a výbor musí tuto svolat nejpozdějí do 30 dnů od doručení
žádosti.
4.

Valná hromada je usnášení schopná.je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina ze všech
pozvaných členů.V případě,že půl hodiny po plánovaném zahájení valné hromady není přítomna
nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím,je valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných.

5.

Valná hromada projednává schvaluje a přijímá rozhodnutí zejména v následujících záležitostech, a
to vždy nadpoloviční většinou hlasů z usnášeníschopného počtu členů
a) rozhodnutí o zrušení nebo přemněně TJ
b)
c)

rozhodnutí o změně stanov,názvu,sídla smboliky TJ
volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy

d)

schvalování rozpočtu TJ

e)

schvalování výsledku hospodaření TJ

f)

rozhodování

g)

určení hlavních směrů činnosti TJ

odispozicích s majetkem

h) schvalování jednacího řádu valné hromady,volebního řádu,případně dalších vnitřních přdpisů
dle těchto stanov

6.

i)

rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení

j)

schvalování výše a splatnosti členských příspěvků

k)

v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady

K platnosti usneseni valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů s
hlasem rozhodujícím.K platnosti usnesení vlné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku
bod 2.5.písm. a), b) je potřeba alesponˇ 2/3 většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

7. Funkční období orgánů TJ a jeji členů zvolených valnou hromadou je čtyřleté,pokud valná hromada
před volbou nerozhodne jinak.
8.

Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis.

Čl. V.

Výbor TJ
1.

Výbor je výkoným orgánem TJ. Výbor tvoří předseda a zvolení členové

2.

Výbor TJ zajišt´uje plnění úkolů TJ v období mezi valnými hromadami.

3.

Členem výoru může být jen fyzická osoba starší 18 let.

4.

Výbor má minimálně 5 členů.O skutečném počtu členů výboru rozhodne vlná hromada.Počet členů
výboru včetně předsedy musí být lichý. Funkční období výboru je čtyřleté.

5.Výbor je usnášení schopný je-li přítomna ndpoloviční většina jeho členů.Výbor rozhoduje většinou
hlasů přítomných.
6.

Výbor je mimo jiné oprávněn
a) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy
b rozhodovat o přijetí nového člena do či vyloučení člena z TJ
c) volí a deleguje své zástupce do vyšších sportovních,případně jiných orgánů

Č l.Vl.
Předseda TJ
1.
2.
3.

Předseda je statutárním orgánem TJ a automaticky se stává členem výboru. Předseda zastupuje
samostatně TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.
Předseda podepisuje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.
V případě,kdy předseda z jakéhokoliv důvodu nemůže TJ zastupovat a tyto důvody jsou přechodného
rázu,zastupuje TJ v rozsahu jednání statutárniho orgánu místopředa.

4.

Předseda se řídí zákony ČR,stanovami spolku a rozhodnutími výboru a valné hromady.

5.

Funkční období předsedy je čtyřleté.

ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ
Čl.Vll.
Společné zásady členství
1.

Členství v TJ je dobrovolné.Členem TJ se může stát každá fizická osoba starší 18 let,která souhlasí s
posláním TJ

2.

Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru o přijetí její žádosti o členství.

3.

Ukončení členství

a) dobrovolné vystoupení člena-bez nároku na podíl z vpořádání a vrácení členských příspěvků
b) úmrtí člena
c) vloučením člena-členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z TJ;výbor TJ má
právo vyloučit člena,pokud svým chováním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské
povinosti a nebo pokud ohrožuje řádné plnění poslání TJ
d) zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou formu
e) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem
4.
5.

Ukončení členství jakýmkoliv z výše uvedených způsobů v žádném případě nezakládá členovi právo
na podíl z vyrovnání majetku TJ a vrácení jím vložených prostředků na společnou činnost.
Práva členů
a) účastnit se činnosti spolku
b) být informován o dění v TJ
c) užívat výhod člena spolku
d)podávat návrhy,připomínky,vznášet dotazy a obdržet odpovědˇ na své podání
e) volit a být volen do řídících orgánů TJ

6.

Povinosti členů
a) platit členské příspěvky
b) chránit a zachovávat dobré jméno TJ
c) dodržovat stanovy TJ

7.

Výbor TJ je povinen vést seznam členů, který je neveřejný

Čl.Vlll.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává TJ zejména z členských příspěvků,darů fyzických a právnických
osob,státních příspěvků, příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku.
2.

Veškeré získané prostředky musí být využivány ve smyslu těchto stanov,musí sloužit k financování
činností napnˇujicích poslání a cíle TJ a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.

3.

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických a právnických osob. To nevylučuje
použití prostředků k sociálním nebo charitatívním účelům.Vyjímku z tohoto ustanovení tvoří řádná
mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.

Spolek nabývá do svého vlastnictví,správy nebo užívání majetek,za účelem řádného plnění poslání a
cílů TJ.

5.
6.
7.

Za řádnou správu,obnovu,evidenci a údržbu majetku odpovídají orgányTJ v rozsahu dle ustanovení
těchto stanov a vnitřních předpisů TJ.
Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem .
Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem TJ jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a
směrnicích TJ.

Čl.lX.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1.

Závazný výklad stanov,řádů

předpisů a zvláštních nařízení provádí

výbor TJ SOKOL BOROTÍN.

2.

Prováděcí předpisy ke stanovám přijaté valnou hromadou dle dosavadního zněni stanov zůstavají v
platnosti. Nadále zůstávají v platnosti i ostatní vnitřní předpisy,zejména pak Směrnice schálené a
vydané výborem.

3.

Členství v TJ SOKOL BOROTÍN vzniklé podle dosavadniho znění stanov,zůstává bez dalšího
zachováno.Tito členové jsou i nadále členy TJ .

4.

Valná hromada TJ zmocnˇuje výbor ve své kompetenci stylistické úpravy StanovTJ,které nebudou
měnit jejich věcný charakter.Na základě stanoviska Krajského soudu v Brně může Výkoný výbor
odstranit administrativní nepřesnosti Stanov ,včetně změny sídla TJ .

5.

Jako vzor pro zpracování těchto stanov posloužily vzorové stanovy,zpracované pro TJ a SK právním
oddělením ČUS.

6.

Tato změna stanov Tělovýchovné jednoty SOKOL BOROTÍN z.s. byla schválena valnou hromadou
konanou dne ......................... a tímto dnem nabývá platnost.

