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Část první

ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ
Článek I.

l.Právní postavení
1.

2.

Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří
provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Sdružuje oddíly/kluby, které přijaly společný název a
společnou symboliku a dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování zájmů.
TJ Valašské Meziříčí je spolkem s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém rejstříku. Vyvíjí svou činnost
v souladu s českým právním řádem, obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

2. Sídlo a IČ
Sídlem TJ Valašské Meziříčí je obec Valašské Meziříčí na adrese Žerotínova ul. 736, 757 Ol Valašské Meziříčí.
TJ Valašské Meziříčí je 005 35 109

Identifikační číslo

3.Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku TJ Valašské Meziříčí
1.

Základním účelem a hlavní činností TJ Valašské

Meziříčí

je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto
činnost organizovat a jednotlivým oddílům/klubům a vytvářet materiální a tréninkové podmínky k jejich činnosti,
b)

vytvářet

široké možnosti užívání svých

sportovišť

pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních, sportovních, etických, estetických a mravních
pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci,
f)

zajišťovat

v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich pravidelného školení,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti,
zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. ·

2.

1. TJ Valašské Meziříčí může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

činnost

TJ Valašské Meziříčí jako vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání provozuje níže uvedené živnosti,
ke kterým má živnostenské oprávnění. Předmětem podnikání TJ Valašské Meziříčí tedy je:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělovýchovy a sportu
Ubytovací služby
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
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Část druhá
ČLENSTVÍ

Článek II.

Druhy

členství,

vznik členství

1.

Členství v TJ Valašské Meziříčí může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti. Členství je dobrovolné.

2.

Členství se rozlišuje na:

a)
b)
c)
3.

řádné
přidružené

čestné

Řádným členem TJ Valašské Meziříčí se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická

osoba. Fyzická osoba musí být starší 14-ti let, předškolní a školní mládež do věku 14-ti let a mladší pouze
s písemným souhlasem zákonného zástupce, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ Valašské
Meziříčí a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
4.

O

přijetí

za

řádného člena

rozhodují výbory

oddílů/klubů

na

základě

podané písemné

přihlášky

zájemcem o

členství. Členství vzniká schválením přihlášky výborem oddílu/klubu. Obsah přihlášky stanoví výkonná rada

TJ Valašské
5.

Přidruženým členem

nebo
6.

Meziříčí.

O

nemůže

přijetí

za

se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zjakéhokoli důvodu nechce
stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.

přidruženého člena

přidružené členství

7.

rozhoduje výkonný výbor TJ Valašské
a doporučení výboru daného oddílu/klubu.

Meziříčí

na

základě

žádosti zájemce o

Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně
podílela na činnosti TJ Valašské Meziříčí, jednotlivých oddílů, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti sportu.

3.

8.

O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada TJ s tím, že k jeho
které má být čestné členství uděleno.

udělení

9.

TJ Valašské Meziříčí vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor na
doporučení jednotlivých oddílů a odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů
může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o
členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

je

třeba

souhlasu osoby,

10. Údaje o členech TJ Valašské Meziříčí mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní organizaci, které
je TJ Valašské Meziříčí členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou
být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o
poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ
Valašské Meziříčí podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto
způsobem zpřístupněny.

ll. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou vlastní žádost od TJ Valašské Meziříčí na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamů členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
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Článek III.
Členská práva a povinnosti

členských

Rozsah

2.

Členská práva, která přísluší všem členům TJ Valašské Meziříčí:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ Valašské Meziříčí,
být informován o činnosti TJ Valašské Meziříčí,
účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že
účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ Valašské Meziříčí,
účastnit se jednání orgánů TJ Valašské Meziříčí, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky těchto stanov,
ukončit kdykoli své členství v jednotlivých oddílech/klubech nebo v TJ Valašské Meziříčí.
členové neručí za dluhy spolku TJ Valašské Meziříčí.

3.

Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)
b)

podílet se na řízení TJ Valašské Meziříčí,
účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích, a to podle principu ustavení Valné
hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu/klubu; v případě fYzické osoby přísluší
právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
volit a být volen do všech volených orgánů TJ Valašské Meziříčí za podmínek těchto stanov; v případě
fYzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let, za předsedu a místopředsedy TJ Valašské Meziříčí
může být volen je řádný člen starší 21 let.

c)

práv a povinností je dán druhem

členství.

1.

4.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)
b)
c)
d)

podílet se podle možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ Valašské Meziříčí,
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ Valašské Meziříčí a základní normy sportovního chování,
plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ Valašské Meziříčí,
šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ Valašské Meziříčí k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o dobré jméno TJ Valašské Meziříčí.

5.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)
b)

řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností
v TJ Valašské Meziříčí, pokud o tom příslušný orgán TJ Valašské Meziříčí podle stanov rozhodl,
řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni.
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Článek IV.
Zánik členství

1.

Členství v TJ Valašské Meziříčí zaniká:

a)
b)

vystoupením člena,
vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě
výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě

c)

vyloučením

upozorněn,

d)
e)

2.

z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ
Valašské Meziříčí, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Valašské Meziříčí nebo jiných členských povinností,
úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
zánikem TJ Valašské Meziříčí bez právního nástupce.

Zánik členství vyloučením

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor TJ Valašské Meziříčí na doporučení
jednotlivých oddílů/klubů. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ Valašské Meziříčí poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Valná
hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je
povinen návrh předložit Valné hromadě.
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je
toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Článek V.
Oddíly/kluby

Ke dni registrace Stanov měl Spolek TJ Valašské Meziříčí tyto sportovní oddíly/kluby:
běžecké lyžování
sjezdové lyžování
sportovní gymnastika
SPV
telemark

atletika
fotbal
kanoistika
kuželky
šachy

1. Oddíl/klub je základním

turistika
nohejbal
házená
kulturistika

organizačním článkem

2. Oddíl/klub je zřizován podle příslušnosti
Meziříčí provozováno.

členů

TJ Valašské Meziříčí, který nemá právní osobnost

k určitému druhu sportovního

odvětví,

které je v TJ

Valašské

3. O přijetí I a vystoupení oddílu/klubu do (z) TJ Valašské Meziříčí rozhoduje Valná hromada, která rovněž může
stanovit bližší podmínky fungování oddílů/klubů v rámci TJ Valašské Meziříčí.
4.

Orgány oddílů/klubu jsou:
a.
b.

členská schůze

výbor oddílu
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6.

Čl~nská schůze je nejvyšším orgánem oddílu/klubu a schází se nejméně lx ročně. Členskou schůzi svolává
předseda oddílu/klubu. Členská sclfůze se skládá ze všech členů oddílu/klubu a je usnášeníschopná za
přítomnosti alespoň

souhlasu

7.

poloviny všech

členů

oddílu/klubu. K platnosti usnesení
s hlasem rozhodujícím.

členské schůze

je

zapotřebí

alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů

Do působnosti členské schůze oddílu/klubu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu/klubu, které však
nejsou vyhrazeny orgánům TJ Valašské Meziříčí, a to zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

volba a odvolání členů výboru oddílu/klubu,
volba zástupců oddílu/klubu na Valnou hromadu TJ Valašské Meziříčí,
schválení výsledku hospodaření oddílu/klubu,
určení hlavních směrů činnosti oddílu/klubu,
rozhodování o přijetí za člena oddílu/klubu za předpokladu, že zájemce o členství v oddílu/klubu je
již členem TJ Valašské Meziříčí za podmínek těchto stanov,
rozhodnutí o vstupu oddílu/klubu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního
odvětví.

8.

Výbor oddílu/klubu zabezpečuje a řídí činnost oddílu/klubu mezi zasedáními členské schůze. Výbor
oddílu/klubu má nejméně 3 členy, jejichž funkční období je čtyřleté. Výbor oddílu/klubu svolává k zasedání
předseda oddílu/klubu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru
oddílu/klubu. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla lx měsíčně. Výbor oddílu zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
1.

j.

k.
I)

zabezpečuje plnění

usnesení a rozhodnutí orgánů TJ Valašské Meziříčí,
usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu/klubu,
rozhoduje o všech záležitostech oddílu/klubu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze
oddílu/klubu nebo orgánů TJ Valašské Meziříčí,
rozhoduje o přijetí za člena oddílu/klubu,
vede disciplinární řízení proti svým členům,
určuje výši oddílových/klubových příspěvků,
předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůze oddílu/klubu,
předkládá zprávy a informace o své činnosti členské schůzi oddílu/klubu, je-li požádán tak Radě TJ
Valašské Meziříčí,
má právo dohodnout podmínky s Radou TJ Valašské Meziříčí a jinými subjekty o užívání jejich
majetku,
připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a rozhoduje o přijetí
registrace,
projednává a rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů- aktivních sportovců do
jiných oddílů/klubů zúčastněných ve svazových soutěžích, včetně uvolnění do zahraničí,
schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu/klubu a navrhuje jejich odměnu (mzdu).
zabezpečuje plnění

Článek VI.
Členské a oddílové příspěvky
A.

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena TJ Valašské Meziříčí jako celku, pro
níž představují nedílnou součást finančních příjmů.
2. Výši členských příspěvků stanoví Valná hromada TJ Valašské Meziříčí a jsou závazné pro všechny
členy.

3. Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek do 31.12. běžného roku, a to pod možností sankce v
vyškrtnutím.
4. Vyškrtnutí z důvodů neplacení členských příspěvků musí předcházet upozornění výboru příslušného
oddílu/klubu s určením přiměřené náhradní lhůty. Pokud takto určená lhůta marně uplyne, je výbor
oddílu/klubu oprávněn provést vyškrtnutí.
5. Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor oddílu/klubu.
6. V případě, že odvod členských příspěvků ze strany oddílu/klubu není prováděn řádně a včas, je
oprávněná osoba na základě předchozího souhlasu Rady TJ Valašské Meziříčí oprávněna zastavit
vedení účtu příslušného oddílu/klubu.
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B.

1. Výši oddílových/klubových příspěvků na jednoho člena stanoví výlučně výbor oddílu/klubu, a to
s přihlédnutím na druh sportovního odvětví, jeho finanční náročnost, nákladovost a na potřeby
oddílu/klubu.
2. O periodicitě výběru oddílových/klubových příspěvků rozhoduje výbor oddílu/klubu, který zajišťuje
jejich vlastní výběr. Výbor oddílu/klubu je povinen odevzdat vybrané oddílové/klubové příspěvky
nejpozději do 3l.l2. běžného roku, a to složením do pokladny TJ Valašské Meziříčí nebo
převodem na bankovní účet TJ Valašské Meziříčí.
3. Pokud člen oddílu/klubu nezaplatí oddílové/klubové příspěvky řádně a včas, je oprávněn výbor
oddílu/klubu takovému členu znemožnit účast na sportovní aktivitě oddílu a na využívání výhod
plynoucích z jeho členství k oddílu/klubu.
4. Oddílové příspěvky jsou výlučným příjmem sportovního oddílu/klubu a jsou součástí jeho rozpočtu.
Rozhodnutí o způsobu jejích využití náleží výlučně členské schůzi oddílu/klubu, nebo z její vůle
výboru oddílu/klubu.

Článek VII.
Disciplinární opatření

1.

2.

Za porušení Stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za
vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo výkonu funkce, za provinění související
s účastí ve svazových soutěžích nebo na akcích TJ Valašské Meziříčí a jejich oddílů/klubů, mohou
být jednotlivcům i kolektivům jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární trest.

V disciplinárním
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3.

řízení

lze ukládat tyto tresty:

napomenutí
důtka
peněžitá

pokuta
zastavení závodní činnosti
zákaz výkonu funkce
odvolání ze soutěží
vyloučení z řad TJ Valašské

Meziříčí

má právo se zúčastnit jednání orgánů, který projednává jeho disciplínární
a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně
a spravedlivě rozhodovat.
Každý

člen

provinění,

4.

Disciplinárním orgánem I. Stupně je výbor oddílu/klubu, který však může požádat Radu TJ
Valašské Meziříčí o zahájení řízení ve své úrovni jako orgán I. Stupně a Rada TJ Valašské
Meziříčí je takovým podnětem vázána. Rada TJ Valašské Meziříčí zahajuje disciplinární
řízení jako orgán I. Stupně, je-li předmětem jednání či chování jakéhokoliv orgánu v rámci celé TJ Valašské Meziříčí.

5.

Proti rozhodnutí výboru oddílu/klubu je odvolacím orgánem Rada TJ Valašské Meziříčí,
a proti rozhodnutí Rady TJ Valašské Meziříčí je odvolacím orgánem disciplinární komise
jmenovaná Radou TJ Valašské Meziříčí. V disciplinárním řízení platí zásadně
dvouinstanční postup, přičemž rozhodnutí orgánu II. Instance je konečné a nelze se proti
němu odvolat. V případě rozhodnutí o vyloučení, může člen využít právo se odvolat
postupně k Radě TJ Valašské Meziříčí, k disciplinární komisi a k Valné hromadě TJ
Valašské Meziříčí. Do konečného vyřízení jeho odvolání je však zbaven svých práv
vyplývajících se Stanov.

6.

Způsob projednávání věcí v disciplinárním řízení, podmínky ukládání trestů a jejich
vymezení stanoví Disciplinární řád, který vydává Rada TJ Valašské Meziříčí.
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Část třetí

Článek VIII

ORGÁNY TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

1.

Orgány TJ Valašské
a)
b)
c)

Meziříčí

jsou:

Valná hromada, jako orgán nejvyšší .
Rada TJ V alašské Meziříčí, jako orgán výkonný
Předseda jako orgán statutární

2)

Nejvyšším orgánem TJ Valašské Meziříčí je její Valná h!()ma,ga,kt_erou tvoří zpravidla formou delegace
zasfupct Všech-cfé)brovoTně sdružených sportovních oddílů/klubů. Počet delegátů je stanoven jeden delegát
starší 18 let na každých 25 členů (bez rozdílu věku), podle zaplacených členských příspěvků za předcházející
rok, Valná hromada se schází nejméně lx ročně. Pokud o její svolání požádá předseda TJ, Rada TJ anebo
1/6 všech členů TJ starších 18-ti let, musí být svolána zpravidla předsedou TJ nejpozději do 40 dní od
takového podnětu ke svolání.

3)

V Rravomoci Valné hromady TJ je:
~
rozhodnutí o změně názvu TJ,
stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti,
c) schvalovat, rušit nebo měnit Stanovy TJ,
(Ji} volit a odvolávat předsedu a místopředsedy TJ,
(!> volit a odvolávat revizní komisi, schvalovat a projednávat zprávu o činnosti TJ a
f) hospodaření TJ,rozhodovat o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
g) rozhodovat o zrušení- zániku TJ, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.

"-i)

v době mezi Valnými hromadami, řídí činnost TJ mezi Valnými
4) Rada TJ je nejvyšším orgánem TJ
hromadami. Usnesení Rady TJ jsou závazná pro všechny oddíly/kluby a členy. Při své práci se řídí Stanovami a
vnitřními směrnicemi a řády TJ, dále pak Usnesením Valné hromady, přičemž postupuje podle schváleného
plánu činnosti a rozpočtu, a v jejích mezích může činit příslušná rozhodnutí. V čele Rady stojí předseda TJ,
který Radu TJ svolává zpravidla 4x ročně, není-li potřeba kratší interval, přičemž odpovídá za organizaci práce
Rady TJ. Rada TJ je tvořena ze zástupců všech oddílů/klubů ,jejichž zástupci jsou jmenováni výbory
oddílů/klubů (paritní zastoupení oddílu).

6.

Do pravomoci Rady TJ náleží zejména:
A spravování, zatěžování a pronájem movitého a nemovitého majetku TJ V.M.
B poskytování půjček ( úvěrů ) ručení,záruky,přejímání dluhů, přistupování k dluhům, nakupování pohledávek,
vzdávání se práv a promíjení pohledávek
C. přijímání úvěrů a leasingů
D. majetkové účasti na podnikání jiných osob
E. řídí činnost mezi Valnými hromadami
F. příprava a předkládání Valné hromadě TJ zprávy o činnosti TJ, zprávy o hospodaření TJ a návrh usnesení
G. projednávání a schvalování návrhů na:
- směrnice a řády TJ
- úsporná opatření v činnosti a provozu TJ
- organizační změny
H. rozhodování o výši funkční odměny předsedovi TJ
I. rozhodování o dalších věcech, které nejsou v kompetenci Valné hromady TJ ani jiného orgánu TJ
J. rozhoduje o změně symboliky TJ
K. rozhoduje o přijetí nebo vyloučení oddílu/klubu do ( ze ) spolku v TJ
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7.

Předseda

TJ:

je st~t~_rním orgáne_m TJ Valašské Meziříčí. Zastupuje
v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Rady TJ.

samostatn~

TJ ve všech záležitostech, a to

Další osoby jednají na základě pověření předsedy TJ.
Je li pro právní úkon českým právním řádem předepsaná písemná forma ( smlouvy všeho
druhu, všech právních odvětví), pak jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou
podpisů. Právní úkon jménem TJ je potvrzený předsedou nebo místopředsedou a ekonomem.
Funkční období předsedy (místopředsedů ) je dvouleté.

Předseda

dále:
a koordinuje běžnou činnost TJ

a.

řídí

b.

řídí a zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy TJ v souladu s rozhodnutím Valné
hromady

c. zodpovídá za zpracování výroční zprávy, zpracování návrhu rozpočtu a roční účetní závěrky.
d.

řídí jednání

a činnost Rady TJ a místopředsedů.

e.

přijímá zaměstnance

TJ Valašské

Meziříčí

f. ukládá úkoly zaměstnancům TJ Valašské

Meziříčí

Článek IX.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O VOLBÁCH A ZPŮSOBU USNÁŠENÍ

1)

Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

2)

Volební období je 2 Jeté.

3)

Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina oprávněných osob. Zvoleni jsou ti členové,
obdrželi nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů.

4)

Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své

5)

Všechna usnesení při zasedání všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou přítomných.Orgánje
usnášeníschopný,je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných osob. V případě usnesení o zániku TJ a
vypořádání jejího majetku je nutný souhlas 3/5 většiny přítomných.

6)

Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu ve výborech oddílu nebo v Radě TJ, pak předseda takového orgánu
má právo hlasovat jako poslední. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
Ze
zasedání
každého
orgánu
je
povinen
předsedající
zajistit
pořízení
zápisu.

7)
8)

činnosti orgánům,které je

kteří

zvolily ..

V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí příslušný
orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.
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Článek X.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ TJ

1.

Majetek TJ

tvoří

hmotný majetek,pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku jsou:

a) členské a oddílové/klubové příspěvky členů
b) zdroje příjmů z tělovýchovné,sportovní a společenské činnosti
c) zdroje příjmů z vlastní hospodářské činnosti
d) příspěvky- dotace svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží a dalších
sportovních aktivit
e) příspěvky- dotace sportovních organizací nebo jiných právních subjektů na krytí
provozu TJ, na údržbu TVZ a na pořízení investic
f) dary
g) jiné zdroje příjmů

2.

Hospodaření

TJ

pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku, je Rada TJ oprávněna
pouze jedno pokladní stálé místo (pokladnu TJ) a běžný účet u peněžního ústavu
vznikne-li TJ devizová pohledávka nebo získá povolení k zahraničně obchodní činnosti s právem plného
nebo částečného devizového inkasa, může Rada TJ za podmínek devizového zákona a zákona o bankách
zřídit jeden devizový účet u příslušného peněžního ústavu,

a)

k

zabezpečení

zřídit

b)

pro

zřízení,

provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro Radu TJ závazné

obecně

právní

předpisy.

c)

za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmů svých členů,zabezpečují a uzavírají
osoby příslušné pojistné smlouvy,zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní
hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.
oprávněné

Článek XI.
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁ VĚREČNÁ
•

TJ se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace, kterou byla Tělovýchovná jednota
Valašské Meziříčí, která vznikla 22. listopadu 1958.

•

Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), konaného dne
25. března 1990, se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací pro ČSTV, a to v rozsahu
majetkových práv a povinností, jak jsou zachyceny v příslušných dokladech.

•

Jakékoliv změny a doplňky ve znění Stanov, spadají do
závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.

•

Členové TJ mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí, se mohou volně sdružovat

výlučné

pravomoci Valné hromady TJ a nabývají

k prosazování svých specifických zájmů do asociací či obdobných sdružení, a to bez vlivu na jejich členství
k TJ.
O náhradách aktivního sportovce- člena TJ při jeho přestupu nebo hostování v jiném oddílu rozhoduje výbor
oddílu ve smyslu směrnic příslušného sportovního svazu.

•

příslušného

•

S orgány ČSTV spolupracuje vedení TJ především formou jednání a předkládáním výsledků hospodaření, za
projednání poskytování příspěvků a dotací k zajištění činnosti TJ a jejich oddílů a dotace na provoz
a údržbu zařízení.
účelem

'

.
ll

Článek XII.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
2.

Při zániku spolku jmenuje Valná hromada likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého
jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle TJ Valašské Meziříčí
všem členům spolku TJ Valašské Meziříčí.

zániku spolku TJ Valašské Meziříčí likvidátor vypořádá dluhy Spolku TJ. Ze zbylého majetku sestaví
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada TJ. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku,
kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
3.

Při

Článek XIII.
Platnost Stanov

1. Toto
2.

znění

Stanov bylo schváleno na Valné hromadě konané dne ....... .

Znění těchto

,ťf''

Stanov je účinné od 1.1.2016
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