STATUT
Oddílu Tenisu,
TJ Slovan Broumov, z. s.
____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
1. Oddíl Tenisu (dále jen Oddíl) je organizačním složkou spolku TJ Slovan Broumov, z.s.
2. Oddíl je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují tenis.
3. Oddíl nemá právní osobnost. Statut oddílu vychází ze stanov spolku TJ Slovan Broumov, z.s.
II.
Účel a hlavní činnost oddílu
Účelem a hlavní činností oddílu je zajišťovat a vytvářet podmínky pro rozvoj sportovního
odvětví, které provozuje, přičemž zejména:
a) udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá,
tj. tenisové kurty Velká Ves v Broumově,
b) vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a
finančních,
c) organizuje sportovní soutěže,
d) dalšími formami své činnosti se podílí na naplňování účelu a činnosti spolku a na rozvoji
veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti.
III.
Orgány oddílu
1. Orgány oddílu jsou:
a) Členská schůze,
b) Výbor oddílu.
2. Členská schůze
2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi
svolává a řídí předseda výboru oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže
činit, jiný člen výboru oddílu.
2.2. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň
poloviny všech zletilých členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí
souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných zletilých členů oddílu.
2.3. Členská schůze se svolává pozvánkou zveřejněnou na internetové stránce oddílu.
2.4. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské
schůze. Pozvánka musí být zveřejněna nejméně 5 dní před konáním zasedání členské schůze.
2.5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2.6. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo a jaká byla přijata usnesení, kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen.
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2.7. Do působnosti členské schůze náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však
nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku, a to:
a) rozhodnutí o změně statutu,
b) volba a odvolání členů výboru oddílu,
c) volba zástupců oddílu na valnou hromadu spolku,
d) schválení výsledku hospodaření oddílu,
e) určení hlavních směrů činnosti oddílu,
f) rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného
sportovního odvětví,
g) rozhodnutí o výši členských příspěvků.
3. Výbor oddílu
3.1. Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor oddílu
má nejméně 3 zletilé členy, jejichž funkční období je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.
3.2. Výbor oddílu volí ze svého středu předsedu výboru oddílu, který řídí jeho činnost. Opakovaná
volba je možná. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda výboru oddílu nebo v případě, kdy
tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu. Výbor se schází podle potřeby,
zpravidla 1x měsíčně.
3.3. Výbor oddílu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru oddílu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Ze zasedání
výboru oddílu je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo
a jaká byla přijata usnesení, kdy a kým byl zápis vyhotoven a ověřen.
3.4. Do působnosti výboru oddílu náleží rozhodování ve všech záležitostech oddílu, pokud nejsou
vyhrazeny jiným orgánům spolku nebo členské schůzi oddílu.
3.5. Výbor oddílu zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu,
c) rozhoduje o přijetí za člena oddílu na základě písemné přihlášky podané zájemcem o
členství,
d) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské
schůze oddílu nebo orgánů spolku.
IV.
Členství
1. Podmínky členství, práva a povinnosti členů se řídí příslušnými ustanoveními stanov spolku.
2. Výbor oddílu vede seznam členů oddílu. Poskytování údajů o členech se řídí příslušnými
ustanoveními stanov spolku a tohoto statutu.
V.
Členské příspěvky
1.

K zajištění činnosti vybírá oddíl členské příspěvky.

2. Výše členského příspěvku činí minimálně:
- členové mladší 18 let – 500 Kč/ kalendářní rok,
- členové starší 18 let a mladší 65 let – 2000 Kč/ kalendářní rok,
-2-

- členové starší 65 let – 1000Kč/kalendářní rok.
Rozhodný pro určení výše členského příspěvku v kalendářním roce je okamžik dovršení
příslušné věkové hranice ke dni splatnosti členského příspěvku.
3. Členský příspěvek je splatný do konce třetího měsíce kalendářního roku. Člen oddílu, který je
v prodlení s úhradou členského příspěvku, nemá právo využívat výhod člena oddílu. Přehled
úhrady členských příspěvků všech členů bude zveřejněn na internetové stránce oddílu, případně
na tenisových kurtech.
4. Člen oddílu je povinen odpracovat ve stanoveném termínu stanovený počet hodin při údržbě
tenisových kurtů. Stanovený počet odpracovaných hodin činí:
- člen starší 10 let a mladší 18 let - 5 hodin,
- člen starší 18 let a mladší 65 let - 10 hodin.
Termín stanoví výbor oddílu a zveřejní jej na internetové stránce oddílu, případně na tenisových
kurtech.
Přehled odpracovaných hodin všech členů bude zveřejněn na internetové stránce oddílu,
případně na tenisových kurtech.
Rozhodný pro stanovení počtu odpracovaných hodin je okamžik dovršení příslušné věkové
hranice ke dni splatnosti členského příspěvku.
Členovi oddílu staršímu 18 let a mladšímu 65 let, který odpracuje stanovený počet hodin při
údržbě tenisových kurtů, bude vráceno za každou odpracovanou hodinu 5 % uhrazeného
členského příspěvku, celkově však maximálně 50 % uhrazeného členského příspěvku.
Vratka členského příspěvku je splatná do konce měsíce, ve kterém byl odpracován celkový
stanovený počet hodin.
5. Výbor oddílu může rozhodnout o zvýšení či snížení stanoveného počtu hodin, maximálně však
o 50 % proti poslednímu počtu. O vyšším zvýšení či snížení rozhoduje členská schůze.
VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Usnesení přijatá členskou schůzi a výborem oddílu do doby účinnosti tohoto statutu se považují
za usnesení přijatá podle tohoto statutu.

2.

Členství osob v orgánech oddílu zvolených před účinností tohoto statutu zaniká zvolením členů
orgánů podle tohoto statutu.

3.

Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. dnem 25.11.2015.

Broumov dne 25.11.2015
Aleš Vojtěch
předseda výboru oddílu
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