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I.
ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ
1.

Tělovýchovná

jednota Spartak Bílovec, z.s. je spolek sdružující sportovní, tělovýchovné
a turistické oddíly a odbory, které přijaly společný název a společnou symboliku a dohodly
se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

2.

Korespondenční

adresa TJ pro přijímání všeobecné korespondence a písemností je na
adrese Ostravská 35/9, 743 Ol Bílovec.

3. Ve znaku TJ je symbol města Bílovce- zavinutá střela s obřím vousem. Znak
předmětem zápisu v rejstříku ochranných známek ..

města

je

II.

POSLÁNÍ A CÍLE
1. Základním posláním TJ je zabezpečení rozvoje masové tělesné kultury ve městě i
obvodech města Bílovce. V souladu se svými zájmy usiluje TJ o zpřístupnění různých
forem tělesné kultury především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev společnosti.
2. Ke

splnění

svého základního poslání si TJ stanoví tyto cíle a úkoly:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b)

vytvářet

c)

vytvářet

široké možnosti užívání svých
zejména pak mládeže,
ekonomickou základnu pro

sportovišť

plnění

svých

pro zájemce z

cílů,

řad veřejnosti,

a to zejména svou vlastní

hospodářskou činností,

d) budovat, provozovat a udržovat
užívá.

tělovýchovná

a jiná

zařízení,

která vlastní nebo

e) vést členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec,
a odborů uvnitř TJ
spolupracovat s místními orgány státní moci a správy,

f) hájit zájmy sdružených

g)

při

oddílů

navenek, za tím

účelem

plnění

svých hlavních úkolů TJ zejména spolupracuje s ostatními
tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby a sportovními a tělovýchovnými
svazy na všech jejich úrovních, jakož i se spolky jako je ČUS, ČOS, Orel apod.,

h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví
apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, .

i) TJ má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje jakýchkoliv
politických ambicí a praktik politického boje, nicméně považuje za své právo
podílet se aktivně na veřejném životě, a to nejen v místě svého sídla,
j) působenr politických stran nebo prosazováni jejich programů či koncepcí v rámci
TJ je nepřípustné.
TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti a tvorbě ekonomické základny
provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti.

III.
ORGÁNYTJ
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c)

předseda

a místopředseda jako orgán statutární,

d) revizní komise jako orgán kontrolní.

V ALNNÁ HROMADA

1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada, která je složená ze zástupců všech sdružených
oddílů podle zásady, že za každých započatých 50 členů oddílu se valné hromady účastní
jeden zástupce. Oddíl, který je právnickou osobou a je členem TJ, vysílá na valnou
hromadu jednoho svého zástupce.
2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka a svolává
se pozvánkou zaslanou všem sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště nebo
elektronicky zástupci oddílu. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání
zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní
před konáním zasedání valné hromady.
3. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů
spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise.
Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení
řádného písemného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné
hromady sám.
4. Zasedání valné hromady může být odvoláno

či

5. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

odloženo

způsobem,

jakým bylo svoláno.

a) rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání,
b) rozhoduje o změnách názvu a symbolice TJ,
výboru

změna

sídla je v pravomoci výkonného

•

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov TJ,
d) volí výkonný výbor a revizní komisi TJ,
e) rozhoduje o přijetí nového oddílu nebo odboru,
f) rozhoduje o vyloučení oddílu nebo odboru z TJ v případě, že jeho činnost je v rozporu

se zákonem o sdružování

občanů,
hospodaření

g) schvaluje a projednává zprávu o
výkonného výboru TJ a příspěvky
h) stanoví hlavní

směry činnosti

oddílům

a majetku TJ, schvaluje

rozpočet

a odborům,

TJ na příští období,

i) schvaluje a vydává organizační

řád

a další vnitřní

předpisy

TJ.

6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny
přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech účastníků, pokud valná hromada
nerozhodne jinak.
7. V

případě,

že

půl

většina účastníků

hodiny po plánovaném zahájení není příto mna nadpoloviční
s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu

přítomných.

VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor TJ, který zabezpečuje plnění úkolů

v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech
nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.

věcech,

pokud

2. Výkonný výbor má počet členů stanovený rozsahem činností TJ. Má vždy předsedu a
místopředsedu (statutární orgán). Počet členů výkonného výboru při volbě musí být
lichý. Funkční období členů výkonného výboru je 5 let..
3.

Předseda

svolává výkonný výbor podle potřeby,

4. K platnosti usnesení výkonného výboru je

nejméně

zapotřebí

přítomných.

5. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
a)

zabezpečuje plnění

usnesení valné hromady,

b) organizuje a řídí hospodářskou

činnost

TJ,

však jednou za měsíc.

souhlasu

nadpoloviční většiny

c)

připravuje

podklady pro valnou hromadu a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům
činnosti, k rozdělení dotací z příspěvku od státu, ČUS a jiných organizací,

d) usiluje o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
•

e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů a odborů,
f) zabezpečuje koordinaci činnosti TJ v rámci ČUS,

g)

zajišťuje

operativní spolupráci TJ s místními orgány státní moci a správy, podniky,
ostatními TJ a jinými organizacemi,

h) k zabezpečení činnosti TJ vytváří v nezbytně nutném případě aparát a pracovníky
pobírající odměnu. V čele aparátu stojí výkonný tajemník, který je jmenován a není
členem výkonného výboru.

PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA
1. Předseda

a místopředseda jsou kolektivním statutárním orgánem TJ. Jednají jménem TJ
každý samostatně v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. Funkční
období je 5 let.

2.

Předseda

a místopředseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu TJ připojí svůj podpis.

REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami a případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

2. Revizní komise má tři členy a jejich funkční období je pět let. Ze svého středu si volí
předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ, pobočným spolkům a
členům TJ. Předseda se může účastnit zasedání výkonného výboru s hlasem poradním.
3. Kontrolu činnosti TJ, případně pobočných spolků provádí revizní komise na základě
svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, pobočných spolků
nebo členů TJ. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do
potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ, pobočných spolků či
zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
4. Do působnosti revizní komise náleží zejména:
a) Kontrola hospodaření TJ

b) Kontrola hospodaření pobočných spolků
c) Kontrola s nakládáním s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu
či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ, tak pobočnými spolky
•
5. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný
výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
6. Valná hromada může dle potřeby zvolit další komise a orgány.

IV.

SPOLEČNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ
1.

Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ, pokud se stane

členem některého z oddílů nebo odborů TJ. O přijetí za člena rozhoduje oddíl nebo odbor,
který stanoví podmínky pro vstup členů.

2. Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada TJ. Tato dále stanoví podíl odvodu
pro potřeby výkonného výboru TJ.
3. Je možné i členství v
4. TJ bez členského vztahu k oddílu nebo odboru. O vzniku takového členského poměru
rozhoduje výkonný výbor.
5.

Členství kolektivů, které nejsou sportovními, tělovýchovnými nebo turistickými oddíly a
jejichž náplní je mimo jiná propagace TJ a sportu, je možno založit smlouvou, Tuto
schvaluje valná hromada.

6. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upravuje valná hromada TJ.
A) Členská práva
a) podílet se na řízení TJ,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení valné hromady; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a
hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let,

d) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
TJ,
e) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního
chování,
f) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

g) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož
h) usilovat o dobré jméno TJ.

B) Členské povinnosti
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s
členstvím a činností v TJ, pokud o tom výkonný výbor TJ rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství
a) vystoupením člena,
b) Vyloučení z důvodu nezaplacení stanoveného 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 upozorněn,
c) Vyloučení z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem TJ bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením
1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. 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 poskytl.

2. 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..
3. 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.

ODDÍLY
organizačním článkem

1.

Oddíl je základním

2.

Oddíl je zřizován podle

3.

O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž
podmínky fungování oddílů v rámci TJ.

věku

a příslušnosti

TJ, který nemá právní osobnost.
členů

k danému sportu.
může

stanovit bližší

MAJETEK
1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

a)

část členských příspěvků

b)

příspěvky členů

c)

příjmy

z

d)

příjmy

z vlastní vedlejší

z

řad členů oddílů

a

odborů,

TJ bez

členského

vztahu k oddílu nebo odboru,

tělovýchovné,

kulturní a

společenské činnosti,

hospodářské činnosti,

e) příspěvky a dotace od ČUS, sportovních svazů, státní příspěvky od jiných organizací a
právnických osob,
f) majetek převedený do vlastnictví TJ podle stanov ČUS nebo převedený jinou
právnickou osobou a dary.
2. Majetek TJ je vlastnictvím TJ jako celku. Oddílům nebo odborům může být majetek TJ
svěřen do užívání, pokud jej oddíl nebo odbor bezprostředně potřebuje k zabezpečení své
činnosti.

3.

Kromě vlastního majetku hospodaří TJ s jiným majetkem, k němuž
hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

má právo hospodaření.

Toto

4. O hospodaření s majetkem TJ a převodech správy majetku rozhoduje valná hromada
TJ.
5. Vlastní

hospodářská činnost

TJ se

řídí

zásadami schválenými valnou hromadou TJ.

6. TJ prostřednictvím výkonného výboru organizuje vedlejší hospodářské styky s dalšími
fyzickými i právnickými osobami.
7. Pokladní a úč.etní operace se řídí obecně právními předpisy.
8. v případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po
provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že
přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statutem obdobným účelu a statutu
TJ.

V Bílovci dne 17. 4. 2019

Martin Scholz
předseda
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