STANOVY tenisového oddílu TJ AGROTEC Hustopeče
schválené na členské schůzi oddílu dne 28.03.2014 a platné od tohoto dne.

Čl. 1 Název, sídlo a právní postavení
Oddíl tenisu TJ AGROTEC Hustopeče, (dále jen „TO“), je součástí TJ Agrotec Hustopeče
(dále jen „TJ“), se sídlem Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ 13690655, která je právnickou
osobou (Spolek) a zastupuje TO navenek.

Čl. 2 Poslání tenisového oddílu
Posláním TO je organizovat a připravovat podmínky pro sportovní vyžití a uplatnění
zájmové sportovní činnosti jak svých členů, tak i ostatních občanů v tenise, se snahou aktivně
zapojit do dění oddílu všechny věkové skupiny, především pak děti a mládež.

Čl. 3 Členství v oddíle
Členství v TO vzniká při současném splnění níže uvedených podmínek :
a) akceptování „Práv a povinností“ člena TO
b) zaplacením oddílového příspěvku na příslušný kalendářní rok
c) zaplacením příspěvku TJ na příslušný kalendářní rok
d) odpracování stanoveného množství brigádnických hodin za minulý rok
Členství v oddíle je individuální a člen TO se automaticky stává členem TJ.
Členství se obnovuje každoročně zaplacením obou příspěvků, jejich výše – viz Organizační
řád (dále jen „OŘ“). Je-li přijímaný člen již členem jiného oddílu TJ, příspěvek TJ neplatí.
Nezletilý zájemce se může stát členem TO pouze s písemným souhlasem svého zákonného
zástupce, člen TO mladší 15 let se může účastnit sportovní činnosti za přítomnosti osoby
starší 18 let.
Členství v TO zaniká :
a) oznámením člena předsedovi oddílu, že z oddílu vystupuje
b) vyloučením člena
c) smrtí člena
Vyloučen může být člen, který hrubě porušil stanovy a to po projednání na výbor TO.
.

Čl. 4 Práva a povinnosti členů
Člen oddílu, jestliže plní své povinnosti vyplývající ze stanov, má právo provozovat sport v
areálu tenisových kurtů TJ Agrotec Hustopeče.
a) Práva člena oddílu :
- účastnit se sportovní činnosti v soutěžích družstev podle své výkonnostní úrovně
- používat služeb a majetku oddílu za podmínek předem dohodnutých
- účastnit se členské schůze oddílu s hlasem rozhodujícím, volit na ní výbor oddílu
tenisu a být volen do tohoto výboru (jen plnoletý člen)

- obracet se na výbor se svými připomínkami nebo stížnostmi
b) Povinnosti člena oddílu :
- dodržovat stanovy oddílu, plnit rozhodnutí přijatá členskou schůzí a výborem
- řádně platit všechny příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny
- odpracovat schválený počet brigádnických hodin na příslušný rok
- účastnit se členských schůzí
- chránit majetek, který využívá jako člen oddílu

Čl. 5 Organizační uspořádání oddílu tenisu
Oddíl tenisu má tyto organizační stupně: členská základna a výbor oddílu.

Čl. 6 Členská schůze
-

-

je nejvyšším orgánem oddílu
se koná minimálně 1x ročně
je svolávána výborem a to zpravidla nejpozději do 31.3. kalendářního roku a to
pozvánkou (e-mail, vývěska) nejméně 21 dní před termínem konání schůze
je vždy usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů oddílu s
hlasovacím právem
může být usnášeníschopná (musí však o tom rozhodnout), i v případě, když do 15
minut od zahájení schůze není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím
právem a zároveň je přítomno alespoň 33% těchto členů,
rozhoduje vždy prostou většinou přítomných členů s hlasovacím právem

Členská schůze dále :
- schvaluje stanovy oddílu, popřípadě změnu stanov
- schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření oddílu za minulou sezónu
- schvaluje zprávu o činnosti výboru za minulou sezónu
- schvaluje rozpočet na příslušnou sezónu
- schvaluje výši oddílového příspěvku na příslušnou sezónu
- volí členy výboru z řad členů oddílu s právem hlasovat, pokud schůze je volební

Čl. 7 Mimořádná členská schůze
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat, pokud o ni zažádá :
a) nejméně 1/3 členů oddílu s hlasovacím právem
b) předseda TO
Zároveň může tuto mimořádnou členskou schůzi svolat výbor sám.
Termín konání - nejpozději do jednoho měsíce od obdržení tohoto podnětu.

Čl. 8 Výbor oddílu
-

je výkonným orgánem oddílu, zajišťuje a řídí jeho činnost v období mezi členskými
schůzemi a je odpovědný členské schůzi
předkládá členské schůzi zprávu o činnosti výboru za uplynulé období

-

předkládá členské schůzi zprávu o činnosti oddílu, návrh rozpočtu, návrh výše
oddílového příspěvku a návrh počtu členských brigádnických hodin
vyhlašuje plán soutěží, výsledky soutěží a organizaci sportovních akcí
ve spolupráci se správcem organizuje budování a údržbu tenisového areálu
zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc a to obvykle 1. středu v měsíci
schvaluje žádosti vedoucích družstev o přihlášení do výkonnostních soutěží
pracuje od svého zvolení po dobu funkčního období, které je stanoveno na 4 roky
schvaluje povinnosti správce – viz OŘ a schvaluje podklady pro výpočet jeho odměny
je usnášení schopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru
rozhoduje prostou většinou přítomných členů výboru
odpovídá za účelné a hospodárné využití svěřených prostředků a oddílového majetku
obsazení výboru oddílu
o počet členů výboru oddílu je pět – viz OŘ
o výbor volí ze své středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a člena
odpovědného za dětský/mládežnický oddíl (dále jen „DTO“)
předseda zastupuje oddíl navenek, především na výkonném výboru TJ,
v jeho nepřítomnosti ho nahrazuje místopředseda
místopředseda zajišťuje dohled nad technickým stavem areálu
hospodář vede společně se správcem evidenci finanční hotovosti,
majetku, členské základny a předává podklady a doklady pro
zaúčtování na účtárnu TJ
člen odpovědný za DTO mj. koordinuje činnost dětských oddílů,
zajišťuje trenéry mládeže s příslušnou kvalifikací i nábor mládeže, řeší
spolupráci s rodiči členů DTO
o v případě odstoupení člena výboru nastupuje na místo tohoto člena v pořadí
první nezvolený člen do výboru TO z minulých voleb

Čl. 9 Hospodaření oddílu
Oddílové účetnictví je součástí komplexního účetnictví TJ, které je vedeno za celou TJ jako
právnickou osobu. Oddíl disponuje vlastními peněžními prostředky :
- v oddílové pokladně - na krytí běžných provozních výdajů a
- na samostatném účtu – k vytváření rezervy na opravy kurtů a to dle pravidel
nakládání s těmito prostředky v souladu s OŘ.
Oddíl získává finanční prostředky k zabezpečení vlastní činnosti z:
a) oddílových příspěvků svých členů
b) darů, sponzorských příspěvků a reklam
c) příspěvků od nečlenů za pronájem kurtů
d) případných dotací a dalších příspěvků

Čl. 10 Závěr
Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy. To co neřeší tyto
stanovy oddílu tenisu, řídí se stanovami TJ.
Funkce stanovené v předložených stanovách jsou vykonávány dobrovolně, bez nároků na
finanční odměnu, mimo správce, který je v pracovně-právním vztahu s TJ Agrotec Hustopeče.
Přílohy Stanov TO: Organizační řád, Provozní řád, Herní řád

