
STA|{ovY
TJ Sokol Lesnice, z. s.

spolek § názvem TJ sokol Lesnice, z. s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů
provozujících tělor"ýchow, sport, turistiku, organizační, o§větovou a hospodářskou ěinno§t. v TJ se dobrovo|ně

§&užují oddíly. Čl€ny TJ rnohou být takéjednollivci bez členského vztahu na oddíly,

sidleíí TJje: č. p. l83.789 0l Lesnice.

TJ bylo přiděleno IČ: 4396l282

1. zák|adtrím rlč€lem a hlrvní činno§ti TJ ie|

II.

a) provozovat §port a obdobnou činno§t v íimci
a turistických aktivit, tuto činnost olganizovat

zapojení do §portovnich, těIo\"ýcho\.ných

a Ý,}tvlátel pro ni materiální a tréninkové
podmínky,

b) vytvářet šiToké možnosti užívání §\.ých sportovišť pro zájemce z řad veŤejnosti, z€jména

pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchoýná ajiná zařízelý, kteni vlastní nebo uživá,

d) vést své čl€ny a o§tatní ájemce o sport k dodržoÝiní zíkladních sportovních, etických,

estetických
a mravních pravidel,
hájit zájmy s\.ých oddílů a členů, za tím účel€m spoluplacovat s oígliny státní správy, s8mo§právy

obce a s ostatními spoíovnimi organizacemi i jednotlivci,

zajišťovat v oblasti spornr vzdělávání svých členů,
formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdBvi apod, v místě

své působno§ti, zejména formou veřejně prospěšnou a osvětovou činností.

e)

f)

c)

vedleiší ho§Dodář§kó čiDlo§t;

TJ může \"ýlučně k podpoře své činnosti provozovat vedlojší hospodářskou ěinno§t §počívajici v podnikáni

nebo jiné výdělečné činnosti.
Předměty vedlejší hospodář§ké činnosti dle V:hi§u z živnostenského Ťejstříku j sou:

a) prodej kvasného lihu, konzumniho lihu a lihovin,
b) hostinskí činnost,

c) výrcba, obchod a služby neuvedené v přilohrách 1 až 3 živnosterrského zákona,



l. OřgánY TJ i§ou:

a) shromáždění delegátujako nejlryšši orgrin,

b) r]borjako výkonný orgIín,

c) předs€dnictvo jako orgán statutáŤní

d) koltrolní komisejako kontrolní orgán.

2. shromáždění deleeárů TJ

2.1 shromáždění delegátů je ngj}yšším orgánem TJ. Je složena ze zásfupců všech oddílů TJ podle zísady,
že za každých l0 členů oddílu se skomťdění delegátu účastní 1 zástupce starší 18 let. Každý oddíl
vysilá na shlomáždění delegátů minimrilně 1 zástupce. Na 10 jednotlivců bez člen§kého vztahu na
oddily l delegát, kterého si jednotlivci volí. Delegáty §hÍomždění jsou i stávající členové volenýcl,t
orgánů pokud nejsou delegováni za oddil nebo jednotlivce.

2.2 Pokud je shromlťdění delegátů volební a kandidáti na volené funkce nejsou delegáty za oddíl nebo
jednotlivce, pozve je na §hromiiždění jako hosty výbor TJ.

2.3 sbromáždění delegátů svolává k zasedáni výboT TJ, nejméně jedenkrát za rok a to do 30. června
příslušného roku. Svolává se pozvánkou.

2.4 PozváŇa musí vždy ob§ahovat místo konání, čas konáni a program jednání sbromriždění delegátů.
Musí být vyvěšena na vývěsce TJ, intemeto\^ých stránkích TJ a zvolen:ím delegátům zaslána na
elektronickou adresu nejméně 7 dní před konáním zasedání shromááění delegátů.

2.5 Výborje rovněž povinen svolat shromfidění d9legátů z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18

let nebo 2/3 sdnžených oddilů nebo z podnětu kontrolní komise. NesvoláJi v tomto pňpadě výbor
skomfidění delegátů do 30 dnů od doručeni řádného podnětq je ten, kdo podnět podal, oprávněn
svolat zasedání shromrižděni delegátu sám,

2.6 Zasedáni shromrždění delegátů může blt odvoláno či odloženo způsobem, jak;ým bylo svoláno.
2.7 Do působnosti shromáždění delegátu patří zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací a majetkovém vypořádáni, nebo o jeho přeměně,

tj. schvrileni fuze nebo rozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, zíněně n.Lvu a sídla TJ,
c) volba a odvolrání členů výbonr, včetně funkci,
d) volba a odvolání členů kontrolní komi§e, včetně funkcí,
e) schváení výsledku hospodaření za minulé oMobí,
f) určení hlavnich směrů činnosti TJ v nadchrázejícím období,
g) schváení jednacího iádu shromážděni delegátů, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů

dle těchto §tanov,

h) rozhodnutí o přijetí nebo zrušeni oddílů,
i) schvalování ťše a splatnosti oddílových členslcých pŤíspěvků, pokud si jednotlivé oddíly schválí

členské přispěvky lryšší, jsou timto shrcúážděním delegátů schváleny,
j) roáodovat o dispozicich s nemovi|ým majetkem TJ,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumiiní o jeho vyloučení.

2,8 Shromáždění delegátů je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich delegátů s hlasem
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném za}uijení neni přitomna nadpolovični většina
delegátů, je shromáždění delegátů u§n|išeníschopné v počtu přítoírurých.

2,9 K platnosti usnesení kjednotlivým bodům programu je potřeba nadpoloviční většiny přitomných
delegátů, pokud t},to stanovy neurči něco jiného.



2.10 K platno§ti usne§ení o zřušeni spolku nebo jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba

alespoň 3/5 většiúa přítomných delegátú.
2.11 o áležitosti, kteťá nebyla uvedeM v pozvánce jako bod programu j9dná,ní, lze jednat a rozhodnout o ni

v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přílomných.

2.12 Zasedini shromáždění delegátů řídí až do zvolení před§€dajícího předseda TJ nebo pověřený člen
výboru. Blíže upraruje průběh zasedání shromáždění delegátů její jednaci řád a v případě volebniho
shromáždění delegáfu její volební řád.

2.73 ze zasedáílí shromážděni delegátů je pořízen žpis, ze kterého musí být patíné, kdo sbromážděni

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaké další orgány shromriždění delegátů byly
zvoleny a jaké bylo kjednotli\"ým bodům pŤijato usneseni, Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do

ápisr! kteď je uložen v sídle TJ.

3. ]á!s{{
3.1 Výbor je výkonný oryiu:'Tl. Zabezpeěuje plněni hlavní a vedlejší činnosti v obdobi mezi zasedáními

sbromráždění delegátu.
3.2 Výbor je volen sfuomážděním delegáfu. Počet členů výboru, určuje volební řád schvalovaný před

volbami sbromržděnim del€gátů, stejně jako zpusob volby. Vždy však jsou členy výboru předseda a

sekretái jakožo statutimí orgrán a hospod,íŤ TJ. Členy výboru jsou dále zpravidla po jednom ástupci
oddílů TJ, které t},to do výboru navrhují oddíly na základě vlasmich voleb a shromáždění delegátů
jejich nívrh potvrzuje. Oddíly a jednotlivci bez členského vztahu na oddíly mohou př€dkládat svoje

návrhy na členy výboru nejpozději l týden před konáním shromáždění delegátů výboru písemně.

Frmkční období členů výboru je pětileté.

3.3 Členové qýboru:

a) předseda §tatutimí orgán za§tupuje e řídi TJ po organizačni stránce, v případě nepfitomno§ti dalšich
ělenů výboru zajišťuje jejict! zastupitelno§t

b) sekretář statutámí orgán zastupuje a řídi TJ po administativní stránce, v případě nepřitomnosti
předsedy pŤebíní jeho kompetence

c) hospod;íř zajišťuje ho§podářskou §trántu TJ
d) ástupci oddílů zajišt'ují komunikaci mezi oddílem a výbolem a zpětně,

3.4 PoklesneJi počet čl€nú ťboru pod zvolenou hranici, ale ne pod polovinu, mohou bl,t do výboru

kooptováni novi členové. Jejich mandát koněí nrisledným shromážděním delegátů, kde proběbrrou

doplňovací volby.
3.5 Výbor svolává k zasedání pŤedseda TJ nebo v případě, kdy tak neučiní, jiný člen výboru a to podle

poťeby nejméně všakjednou za ťi měsíce.

3,6 výbor je schopen se usnášet, jeJi přitomna nadpoloviční většina jeho členů. K piatnosti ápisu
a usneseni 1ýboru je zapotřebi souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.7 Do působnosti výboru náleži rozhodoviiní ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny

těmito stanovami do ťlučné pravornoci shromriždění delegátů nebo jiných orgánů TJ,

3.8 výbor zejména:
e) zabezpečuje plnění usnesení a roáodnutí shromáždění delegálů, přijímá roáodnutí a opatřeni

kjejich realizaci,
f) organizuje a řidí činnost TJ mezi skonžděními,
g) rld.ivá a schvaluje vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání neni výslo\.ně svěřeno do působnosti

shrcmáždění delegátů,
h) připravuje podklady projednání shromždění delegátů,
i) přijímá žádost na pfijetí oddílú do TJ a předává je k projednritú shromáždění delegátů. stejně jako

náwhy na jejich zrušení,
j) organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ a dbá o hospod.ámé využivání a údržbu majetku TJ,



k) zajištle operatiwí §polupráci s orgrány siitní spfii\ry a místni samospřá.vT, spoítovními
ajinými organizacemi, firmami a fyzickými osobami,

l) roáoduje o laloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Před§odtric§o

4.1 statuuímí orgán TJ je předsednictvo složené z předsedy a sek9táře TJ, kteři jsou oprávněni jednat a
podepi§ovat jméngm TJ samostatně, pokud není jiným or8linem lTádováno jinak. Vždy však jsou
povinni ke svérnu podpisu pŤipoj it jméno, pŤíjmení a funkci.

4.2 Při těchto čirtiostech jsou povinni jednat ve vzájemném souladu a v §ouladu s roáodnutím
shromáždění delegátů, výboru, dobrých mravů, zájmů TJ a aikonů.

4.3 V připadě, že jednají jménem TJ v rczporu s těmito roáodnulími, jsou povinni nahradit TJ škodu,
kterou tímto jednáriím zpusobili podle miry svého zavinění,

4.4 Zastupoviání a podepi§ovánl jménem TJ pro další funkcionrťe řeší Jednací a podpisoqý řád TJ.
4.5 Fu.kční období předs€dnictvaje pětileté.

5. Kont oltrí komi§e TJ

5.1 Kontrolni komise TJ má tři členy. Člen komise nesmí zasávat funkci §tatutáŤního orgi{nu a nesmí
být členem výboru TJ.

5.2 Funkční období člerrů konaold komise je pétileté.

5.3 Pi€ds€du kontrolní komise a členy volí shrcmrťdění delegátů. Př€dseda jedná jejím jrnénem
ve váahu k orgánům, oddílúrn a členům TJ.

5.4 Předseda nebo jim jmenovaný zástupce §e může zúčastňovat jednání výboru TJ a oddílů a vznášet
svoje připomínky.

5.5 Kontrolu činnosti TJ provádí kontrolní komise na základě svého plinu nebo závažného podmětu
ze strany ostatních orgánů nebo členů TJ. v íozsáu působnosti kontrolní komise může její
pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od orgánů TJ vysvětlgní k dané
ziležitosti.

5.6 Do působnosti kontrollú Lomi§e TJ náleží zejména:

a) dohlížet, jsouJi náležitosti TJ řádně vedeny a vykonáváJi činnost v §ouladu s právními předpisy,

stanovami, případně dalšími vnitřnimi předpisy TJ,
b) kontrola hospodaření TJ,
c) kontťola nakiádání s dotacemi a jinými účelovými prostiedky posky.trru§lmi ze §tátniho rozpočtu

nebo jiných veřejných rozpočtů v TJ,
5;l Zjisti-li kontrolní komi§e nedosta1ky, upozomí na ně b€z zb},teěného odkladu výbor a ná§ledně

i shro&áždění delegáfu najejím nejbližšim zased,íní,

Iv.

cLENSTVI

1. Druhy a vznik členství

1.1 Členstvi v TJ se rozlišuje na:

a) íádné,
b) čestné.

1.2 Řádným člen€m TJ s€ muže stát každá fyzická osoba na základě svého rozhodnutí, ktení §e áotožňuje
§ účelem, hlavní činno§tí TJ a hodlá se podílet na naplňovrání společných zájmů s ostatními členy TJ
prostfudnictvim některého ze sdružených oddílů podIiním písemné přihlášky. O přijetí za člena
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rozhoduje oddí1, kter,ý stanoví podminky pro vsfup členů na ákladě zásad schváených
shromážděním delegátu, členskou schůzí oddílu a stanovami.

1,3 Řádným členem TJ §e může stít vjednotli\.ých případech ryzická osoba na ákladě svého rczhodnuti,
která se áotoá\uj€ s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných ájrnů
s ostatnimi členy TJ bez člen§kého váahu na oddíl. o piijetí takového člena rozhoduje výbor TJ
po podlini pisemné přihlášky žadatele na zÁkladě zásad schválených sfuomrááěrrim delegátů

a stanovami.
1.4 Čestnýu členem se může §tát pouze fyzická o§oba. kteá se svou áslužnou činností dlouhodobě

a ťznamně podílela na činno§ti TJ, nebo dosáhla lýjimečného tispěchu v oblasti §portu.

1.5 o udělení čestného ělenství roáoduje shromriždění delegátů stím, že kjeho udělení je aeba souhlas

osoby, kteíe má b}í uděleno.
1.6 Čestné členství může býí z rozhodnutí shromlždění uděleno i in memoriam se souhlasem rodinných

příslušniků zemřelého.
1,7 TJ vede seznam členů. Zápisy a lýmazy týkající se členství provádí výbor TJ a 1en taLé odpovidá

za íéÁné vederú §eznamu členů a dodržov.iní ákona o ochraně osobních údajů. Seanam členů může

b:fi veden elekbonickou formou. Další podmínky vedení seznamu člertů, včetně údajů, které jsou

o členech evidovrány, stanovi s\"ým vnitřnim předpisem liibor.
1.8 Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešni sportovní organizací, ktere

je TJ členem a to v riámci plnění povinností vůči této sťešní organizací. DáI€ mohou b:ýt zpřístupněny
oígánům státní spnily a územních samospláv a to zejména v souvislosti § ádostmi o po§k),tnutí

dotací nebo jiných příspěvků ze stitniho nebo jiného veŤejného rozpočh!. Každý zájeft\9e o členstvi
vTJ podánim pisemné přihlášky souhlasi stím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly
tímto způsobem zpřístupněny. Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů,
ktďí,isou v něm zapsáni.

čl€n§ká Dráya a Dovinnosti

2.1 Rozsah čl€n§kých pnív a povinnosti je dán druhem členství.
2.2 Člen§ká pniv4 ktení pří§luší všem členům:

a) úča§tnit se sportovní, kultumi a společenské činnosti TJ,
b) být infoťtlovlin o činnosti TJ,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

za př€dpokladu, že účas1 neni v konkétním případě vázánajen na určitý druh čIenstÝí.

d) uplatňovat své nliory a předkládat podměty k činnosti TJ.
e) úěastnit se jednání orgánů TJ, jednáJi se o činnost nebo chování daného člena,

0 změnit druh svého člensM, pokud jsou pro změnu splněny podminky dle těchto stanov,
g) kdykoliv ukončit své čle!§tvi.

2.3 Člen§ká práÝa, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se m fiz€ní TJ,
b) účastíit §e jednánl shromlždění del9gátů, hlasovat o jejich roáodnutích a to podle pŤincipu

ustanov€ní stanov buď osobně, nebo prosťednictvím zásfupce svého oddílu, v případě fpické
osoby pŤísluší toto právo až po dovršení 18ti let,

c) volit a b:ýt volen do všech volených orgrinů TJ za podminek těchto stanov, v případě fozické osoby
přísluší toto pnivo až po dovťšení 18ti let.

2,4 Členské povinnosti, které jsou povinni dodžovat všicbni čl€nové:
a) podílet se podle s\"ých možností a schopnosti na naplňová{i účelu a hlawtí činnosti TJ.
b) dodžovat §tanoly a ostatní vnitlni předpi§y TJ a základni normy §portovniho chovIání, plnit

usnesení ajinri roáodnutí orgánů TJ,
c) chninit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činno§ti a usilovat o dobré

iméno TJ. 
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3.

2.5 Členské poviúnosti, ktercjsou poÝinni dodržovatjeD ádní členové:
a) řádně a včas platit plislušné členské přispěvky pokud o nich přislušný olgán TJ podle stanov

rozhodl,
b) ádně plnit finkce a úkoly, do kterých byI zvolen nebo kterými byl pověřen.

é!!ts_ělen§tví

3.1 členství v TJ zanikí:
a) vystoupedm člena,
b) ryškrtnutim z důvodu nezaplacení slanoveného členského pňspěvku a to pokud přispěvek nebude

uhrazen ani na záklaóé výzvy k úúuadě § dostatečně sianovenou lhůtou pro jeho zaplacení,
ítá fulo skuLečnost bude ve \,lýzvé upozoměn.

c) raloučením z důvodů ávažného nebo opakovanébo porušeBí §tanov, jiných vnitřních předpisů TJ,
usnesení a roáodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím l]zické osoby,
e) zánikern TJ bez pávního ftá§tupce.

Zánik člen§t9í l.vloučením

4,1 O lyloučení z důvodů uvedených ve §tanoyách roáoduje výbor. Roáodnuti o vyloučení
§e v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adre§u bydliště uvedenou v seznamu členů
nebo najeho elektronickou adresrr, kterou TJ posk}tl. Doručení ml§í b},t prokazat9lně doloženo.

4.2 Člen muže do patnrácti dnů od doručení roáodrrutí o \Tloučení nauhrrout, aby toto rozhodnutí
pŤezkoumalo sfuomždění delegáů TJ. Návrh na přezkoumání roáodnutí předklládá lTloučený člen
v pisemné podobě výboru TJ, kteťý je povinen nívrh přgdložit nejbližšímu shronr,ááěni delegátu.

4.3 Shrcmfiděni delegátů rozhodnuti o vyloučení buď po&Ťdi, nebo z!uší. Roáodnutí o ryloučení 2Ťuší

v případě, kdyje toto v rozporu se zákonen nebo stanovami.

v.
oDDILY

1. Oddít je základní organizační jednotkou TJ, Nemá pnivní subjektivitu.
2. Oddí| je zžizovin podle přislušnosti členů k určitému druhu spoltovního odvětvi, nebo podle věku členů.

Minimáhí počet členů oddílu nebo členů přípravného výboru oddílu musí blt 3.

3. O pňjetí a zrušení oddilu do TJ rozhoduje shromr9děni delegátů na návrh výboru TJ.
4. Žádost o piijetí oddílu pŤedává výboru TJ př€dsed8 oddilu (ástupce přípravného ťboru) písemně

s těmito údaji:
a) niázvem oddilu,
b) členové l"ýboru nebo členové připravného výboru,
c) úvodní přihlášky členů, kteni obsahuje údaj€ nutné k regi§traci členů.

' 
o zrušgní oddílu shromáždění delegátů roáoduje na Mvťh výboru TJ, kt9.ý m b;ýt odůvodněn
nďinnosti, porušováním stanov. vnitfuích předpisů a rozhodnuť orgánů TJ, pŤipadně jinýrch zá,lažných
důvodů. oddil bude zrušen, pokud poěet jeho členů klesne pod 3- Návrh na zrušení oddilu muže pledložit
písemně i §4in oddíl pokud o tom roáodne 100% členů oddílu.

6. Název oddílu musí obsahovat text: TJ SokolLesaice, z. s. - např. fotbalouý oddíl.
7. v íoz§ahu své pusobnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pío rozvoj spofiovního odvětví,

kteé provozuje, přičemž zejména ve spolupláci s TJ:
a) udržuje a provozuje sportovni zařizení, LleTé ke své činnosti nebo v souvislosti s ní v},lťívá,
b) vy*Iáři podmínky pro svou spoťtovni činnost a to včetně podmínek materiálních a finančnic}t
c) olganizuje spoltovni altivity ve všech věkovýclr kategorií, soutěže, včetně soutěž pro veřejnost,
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d) na základě svého roáodnrrti se sdružuje ve sťešních organizacích svého spoltovrúho odvěM.
Orgány oddílu jsou:

a) členská schůze oddílu
b) výbor oddílu,
c) předsecla oddílu.

Člen§kí §chůze oddílu j€ nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně lx íočně, zpravidla před

shromááěnlm delegáú TJ, Členskou schůzi svolává pňedseda otldítu. Členská schůze se sktádá ze všech
členů aje usnrišerúschopná za pŤítomnosti ale§poň poloviny členů staŇích 18 mků. v případě, že půl

hodiny po plfuovaném zahájení neni pňtomna nadpolovičttí většina uča§tníků, je členská schůze
usnášeníschopná v počfu přítornných. K platnosti ápisu z členské schůz€ je zapotŤebí souhlasu
nadpotovičn1 většiny Ětomných členů s hlasem roáodujícím.
Do pů§obnosti členské schůze oddílu náleží roáodování o zrisadních otázkich oddílq kteé však nejsou
vyhlazeny oťgánúm TJ a to zejména:

a) volba a odvolání členů rýboru oddflu,
b) volba předsedy oddilu, který je zpravidta i členem \"ýboru TJ za oddíl,
c) volba delegátů oddílu na shromážděni delegítů TJ,
d) schváleíť Zprály o čiíurosti oddílu a výboŤu za období od poslední člen§ké §§húze,

e) schválení výsledků hospodaření oddílu, které předkládá hospodra TJ, Debo pověřený čleo ťboíu
TJ,

f) určení hlavních směrů čitulosti oddílu,
g) roáodnutí o přijetí nových členů oddílu na zíkladě ptihlášky za podminek těchto stanov,

h) schvriLlení členských příspěvků oddílrr, jež Be$ni b}tt nižší, než §chváli shromáždění delegátů TJ,

i) rozhodnutí o vsfupu oddílu do sťešni spoítovni orgánizac€ v rámci provozovaného sportovnlho

odvětýí. Toto roáodnud bere na vědoutl výbor TJ.
l0. Výbor oddílu zabezpečuje a řídí čirmo§t oddílu mezi zasedáními členské schúze oddílu. výbor oddílu má

nejméŇ 3 členn z nicM jeden je zvolen předs€dou oddílu. Jejich fiurkční období je pětiteté. Výbor
svolává k zased.árú pfudseda oddílu nebo v pfipadě, kdy tak předs€da neučiní, jiný ělen výboru a to podle

potŤeby, zpravidla jednou mě§íčBě,

ll. Výbor oddílu zejména:

a) Zbezp€čuje plněnl usnesed a roáodnutí orgfuů TJ,

b) zsbezp€čuje plnění u§nes€ní a roáodnuti členské schůze oddíltt,

c) loáoduje o všech záežitost€ch oddílu, kteíé nespadají do výtučné praYomoci členské scbúze

oddílu nebo orgánů TJ,
d) vede evidenci členské základny nutné ke §vé ěiínosti dle podmínek st8nov€nýcb stanovami

a vnitřnim pŤedpisem tÝboru TJ,
e) ve spolupáci s hospodářem TJ múže vé§t evidenci o hospodaření oddílu.

12. Předseda oddílu:

a) jednájménem oddllu a úo v souladu s roáodnutím členské schůze oddilu a výboru oddílu,

b) podepi§uje jménem oddílu v souladu s,, Jedrracím a podpisovým Ťádem TJ",
c) je členem výboru TJ pokud členská schůze oddílu neroáodne jinalq

d) jeho volebni období je pětiteé.

vI.

z&ojem majetku TJ jsou zejrnéna;

a) čl€nské příspěvky,

b) příjmy z v€dlejší hospodákké činno§ti provozované k podpoře hlavní čiímosti,

l-



c) příjmy dosahované v sowislosti s Navní čimostí, zejména v souvislosti s provozováním

sportovních zařízení a oíganizovánim spoítovní, těloťchovné, furistické a osváové čimo§ti,
d) zisk z ěinnosti spotku lze použít porrze pro blavni činnost spolku včetně sprály spolkq
e) příspěvky a dotace od §tiešních oŤgenizáci a sporto!,trich svazů,

0 pŤí§pěvky a dotac§ zo §t]í§úho rozpočtu ajiných veřejných rczpočtů, gíanty apod.,
g) příspěvky, daly a sponzoring od firem a soukromých osob finaněrri Debo věcné.

2. Majetek TJ je ve vlasnicM TJ jako celku o převodech vla§mického práva k majetku kíomě majetku
nemoviého, o j€ho nabýváítí a pozbývání a o všech dalších dispozicích sním toáoduje r.ýbol.
U majetku, kteď získal oddil k€ své čiruo§ti, ,oáoduje ťboí TJ na náwh tohoto oddílB.
O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem roáoduje shrornáždění delegátů TJ.

3. Evidenc€ majetku a hospodafuni včetně účetnictví je vedeno na úrovni TJ a provádi jej hospodář TJ.
4. Kromě majetkq ke kúerému má TJ vlastnické pŤóvo, můž hospodařit í s rnajetkem,

který má v ponájmu nebo zapůjčený. Hospodaření s tako{ím majetkem §e řídí pŤíslušnými smlouvami
o pŤonájmu nebo zapůjčení.

5. BliXí aásady hospodaŤení s majetkem TJ určuje ťbor TJ nebo může dle poťeby upravit vnitřni pŤedpis.

6. O případném zrušenl, likvi<laci, rozdělenl netro ftrzi TJ ve vztahu k majetkovúnu vypoládriní rozhodne
§hromáždění d€l€gálů dle přl§lŇnýoh zákonů.

Není-li v těchto §tanovách uv€deno jinak, řidi se olganizace a činno§t §pollal ustanoveními

Ze&ow ě.8912012 Sb. (občanský zikoník) zejrnéna § 214 až § 302,

v případ§ že jakékoliv u§ianove!í těchto §tanov bude shl€dáno nepl8tným nebo lr9vynutiteInýn, nebud€

tím dotčena pletnost a účirtno§t o§tatní§h u§tanovení těchto stanov.

shíomíždění delegátú mocňuje lýbor prové§t ve své kompetenci administrativně formr{l,ní úpravy

§tanov, kteíe nesmějí rněnit jejich věcný chamkter. Na ziúJadě vyzl"y či roáodnuti přislušného

rejstřikovcho soudu mĎř \.ýbor od§tr8ňov8t všechny vady stanov k dosažerri jejich souladu s platnou

právní ripravou a k do§aženl ápisu do spolkového rcjstřfl<u.

Tyúo §tanovy měni §tano}ry TJ §okol Lesnice, z. s, schváené čtenskou schúzí TJ <lne 13. 12.2014
a nabývají platnosti schváledm člon§kou §chůzí TJ dne 16. února 2018.

Účinnost nabývají zapsárúm do spolkoveho rejstřiku.

staoovy j§ou uloženy v sídl§ TJ.

V.

)

3.

1.

4.

v L€snici 1ó. února 2018

pŤed§eda TJ
dně ověř€ný


