Stanovy tenisového oddílu TJ Spartak Rožmitál p. Tř.
Čl. 1
Název a sídlo
1. Tenisový oddíl TJ Spartak Rožmitál je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující
fyzické i právnické osoby s cílem uspokojování jejich potřeb formou sportovního vyžití,
zejména v oblasti závodního a nezávodního tenisu.
2. Tenisový oddíl (dále jen TO) je pokračovatelem tradic tělovýchovy v Rožmitále p. Tř.
a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami a obecně platnými právními předpisy.

Čl. 2
Poslání a cíle TO
1. Posláním TO Rožmitál p. Tř. je vytváření podmínek a všestranná péče o uspokojování
potřeb členů formou sportovního vyžití zejména v oblasti závodního a nezávodního tenisu.
2. Naplnění tohoto poslání TO zejména:
a/ organizuje a zajišťuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména
formou účelného využívání zařízení TO závodními i rekreačními hráči v souladu kapacitními
možnostmi sportoviště.
b/ spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi zejména v oblasti zapojování svých
členů do jimi organizovaných a řízených soutěží.
c/ chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozované TO.
d/ poskytuje služby pro veřejnost spočívající zejména v pronájmu tělovýchovných zařízení,
v organizování výuky dětských tenisových škol, organizování sportovních kurzů, kulturně
společenských akcí apod.

Čl. 3
Organizování uspořádání a orgány TO
1. Nejvyšším orgánem TO je valná hromada (dále jen VH). Svolává ji předseda TO nejméně
1x za rok. Mimořádná VH může být svolána po rozhodnutí výkonného výboru nebo na žádost
jedné třetiny členů TO.
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2. VH je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomno více než 30% členů TO ve věku nad
15 let. Nesejde-li se do jedné hodiny po stanoveném začátku, koná se náhradní VH do 14ti
dnů. Tato VH je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhodnutí VH
nebo náhradní VH je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
3. Valná hromada:
a/ schvaluje stanovy a jejich změny
b/ volí a odvolává předsedu TO
c/ volí a odvolává členy výkonného výboru
d/ volí a odvolává členy revizní komise
e/ volba předsedy a výkonného výboru se provádí tajnou volbou
f/ schvaluje rámcové plány činnosti a rámcový rozpočet TO
g/ schvaluje závěrečný rozpočet hospodaření TO
h/ projednává zprávy o činnosti a hospodaření TO
i/ plní úkoly odvolacího výboru proti rozhodnutí výkonného výboru
4. Funkční období a zasedání výkonného výboru (VV):
a/ výkonným orgánem TO je výkonný výbor, který se skládá nejméně ze 7 (dále jen lichý
počet) členů TO. Funkční období člena VV jsou 4 roky, avšak neskončí-li dříve, než je na
jeho místo zvolen nebo kooptován člen nový. Předseda TO je vždy členem VV.
b/ zasedání VV svolává předseda zpravidla 1x měsíčně. Mimořádné zasedání VV může být
svoláno též na žádost některého jeho člena.
5. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se VV doplnit kooptací až do jedné třetiny svých
členů.
6. Jednání VV řídí předseda (místopředseda) TO. VV je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li
přítomná nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí ve formě „usnesení“ nebo ve formě
„úkolu“ VV je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
7. VV zejména:
a/ zaujímá stanoviska ke všem zásadním návrhům předsedy nebo jiného člena VV nebo
k písemným podnětům členů TO.
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b/ vydává předpisy (usnesení, úkoly) operativního charakteru a předkládá VH návrhy na
vydání předpisů v její kompetenci.
c/ na návrh předsedy TO schvaluje strukturu aparátu TO.
d/ rozhoduje o přijetí člena TO.
e/ plní další úkoly uložené VH viz usnesení VH.
f/ stanovuje výši členských i ostatních příspěvků
8. Členství ve VV zaniká:
a/ uplynutím doby
b/ odvoláním z funkce (usnesením VV)
c/ vzdáním se funkce
d/ zánikem členství v TO
9. Činnost TO mezi zasedáními VV řídí a za jeho výsledky odpovídá předseda TO nebo jím
pověření členové VV. Předseda je reprezentantem TO navenek a je oprávněn za TO jednat a
činit právní úkony ve všech věcech a zastupuje TO v organizacích, jejichž činností se TO
účastní. Funkční období předsedy je čtyřleté avšak neskončí dříve, než je zvolen na jeho místo
předseda nový.
10. Funkce předsedy končí:
a/ uplynutím doby
b/ odvoláním z funkce (usnesením VV)
c/ vzdáním se funkce
d/ zánikem členství v TO
11. Revizní komise – skládá se ze 3 členů, ze svého středu volí předsedu, v případě potřeby
může svolat VV.
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Čl. 4
Členství v TO
1. Členství v TO Spartak Rožmitál p. Tř. je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba,
která má předpoklady se podílet na rozvoji činnosti TO a souhlasí s těmito stanovami.
2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena TO TJ Spartak Rožmitál p. Tř. a
vzniká v den, kdy tato přihláška byla kladně projednána na schůzi VV. Členem TO mohou být
též děti a mládež za podmínky, že písemnou přihlášku podepíše jeden z rodičů. Věková
kategorie „dítě“ je věk do 10 let a „mládež“ od 10 do15 let.
3. Člen TO má právo:
a/ podílet se na činnosti TO a využívat k tomu jeho zařízení.
b/ volit na VH od 15let a být volen od 18 let věku do orgánů TO.
c/ prostřednictvím orgánů TO rozhodovat o jeho činnosti.
4. Člen TO má následující povinnosti:
a/ aktivně v rámci svých možností se zúčastňovat činností TO.
b/ chránit majetek svěřený TJ Spartak Rožmitál p. Tř. a pečovat o jeho zvelebování a
rozšiřování.
c/ plnit v určených termínech určené základní členské povinnosti (úhrada členských nebo
mimořádných finančních příspěvků, odpracování nebo úhrada určeného počtu brigádnických
hodin).
d/ dodržovat stanovy TO a plnit rozhodnutí přijatá orgány TO.
e/ nesmí provozovat v prostorách TO žádnou výdělečnou činnost bez souhlasu VV. V případě
porušení této povinnosti může dojít k vyloučení z TO.
5. Členství v TO zaniká:
a/ vystoupením
b/ vyškrtnutím
c/ vyloučením
d/ úmrtím
e/ zánikem TO
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6. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit z TO. Členství zaniká
uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení
písemně doručeno VV TO.
7. Nezaplatí-li člen stanovené členské příspěvky, nebo neuhradí-li jiné stanovené poplatky a
nesplní jiné členské povinnosti do 31. 5. každého roku a nepožádá VV o výjimku, je povinen
za každý i započatý měsíc uhradit penále 20% z dlužné částky. Pokud člen neuhradí dluh do
konce kalendářního roku, jeho členství v TO zaniká.
8. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v TO, může VH
rozhodnout o jeho vyloučení.

Čl. 5
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Za členy TO přijaté podle čl. 4 těchto stanov se považují všichni dosavadní členové, kteří
splnili základní členské povinnosti.
2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 30. 3. 2002.
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