STANOVY
TJ Sokol Chornice z. s.
Čl. 1
Název a sídlo
Spolek s názvem TJ Sokol Chornice z. s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport,
turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.
1) Název spolku je: TJ Sokol Chornice z. s.
2) Sídlem spolku je: Jevíčská 41, 569 42 Chornice.
3) TJ Sokol Chornice z.s. bylo přiděleno IČ: 15035972.

Čl. 2
Statut spolku
1) Spolek je právnickou osobou.
2) Charakter spolku — spolek je kolektivní, samosprávný a dobrovolný svazek členů založený podle
zákona čís. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v němž se sdružují členové na základě
společného zájmu.
3) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
4) Členové spolku neručí za jeho dluhy.
Čl. 3
Účel spolku
Účelem spolku je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou,
sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému jednání v
životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a
humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho
národa.
Hlavní činností dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech podpory
zdravého životního stylu a aktivního, smysluplného trávení volného času, zejména:
 Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou
činností.
 Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiné zařízení, která vlastní nebo užívá.
 Organizování tělovýchovných akcí pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež.
 Hájit zájmy sdružených oddílů, odborů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem
spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci.
 Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
mládeže.
 Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví v obci,
zejména veřejně prospěšnou prací, organizační a osvětovou činností.
Vedlejší hospodářská činnost musí spočívat v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v
podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, např. pořádání různých akcí
spojených s poskytováním občerstvení.

Čl. 4
Členství
1) Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a splní
podmínky pro vstup členů a to podle obecných zásad členství schválených výborem spolku pro
jednotlivé oddíly.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku, který rozhoduje o přijetí za člena. Dokladem žádosti
o členství ve spolku je písemná přihláška.
3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4) Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku,
b) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu závažného porušení
povinností člena, dle § 239 obč. zák.,
c) nezaplacením členského příspěvku (§ 238 obč. zák.),
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku.
5) Člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) volit orgány spolku a být do nich volen (od 18let),
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti,
f) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, resp.
vysvětlení.
6) Člen má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a jednat v souladu s cíli spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku a nepodnikat žádné aktivity, které by byly v
rozporu se zájmy spolku,
d) svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku,
e) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.
Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný v sídle spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí
pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Veškeré
vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 5
Orgány spolku a podepisování

1) Členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.
2) Předseda spolku jako statutární orgán.
3) Výbor spolku jako výkonný orgán spolku.
4) Kontrolní komise jako orgán kontrolní.
Podepisování za spolek se děje tak, že podepisuje předseda spolku společně s některým ze členů výboru
spolku.

Čl. 6
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3) Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda
spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku
4) Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu, členy výboru a kontrolní komisi,
c) stanovuje výši členských příspěvků a koncepci činnosti spolku na další období,
d) rozhoduje o zániku spolku,
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku,
f) schvaluje rozpočet spolku a příspěvky jednotlivým oddílům,
g) schvaluje hlavní a vedlejší činnosti spolku a jeho cíle na příští období,
h) schvaluje veškeré dispozice s nemovitým majetkem spolku a veškeré majetkové, finanční a
jiné dispozice, resp. obchody s majetkem spolku přesahující 30.000,- Kč, nebo této částce
odpovídající přepočtem příslušného kurzu cizí měny.
5) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Usnesení o změně stanov a o zrušení
spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů.
6) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze a průběhu členské schůze pořizuje
pověřený člen výboru spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání členské schůze.
8) Výkonným orgánem členské schůze je výbor spolku.
9) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy
nebo výboru.
10) Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před konáním členské
schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání.
11) Svolání náhradní členské schůze a postup při jejím svolávání se řídí ust. § 257 obč. zák.
Čl. 7
Předseda spolku – statutární orgán spolku
1) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, nebo majetku vyhrazeného k rozhodování členské
schůzi, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen výboru
spolku, zmocněný člen spolku nebo zaměstnanec spolku.
2) Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předseda se ujímá funkce v den následující
po dni volby členskou schůzí.
3) Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s článkem VI, odst. 3 těchto stanov,
b) zabezpečit řádné vedení agendy členské schůze, seznamu členů a o fungování
spolku.
c) archivovat veškerou agendu spolku v souladu s příslušnými právními předpisy.
d) řídit činnost výboru spolku,
e) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat členy spolku o
záležitostech spolku.
f) podat zprávu o činnosti výboru za uplynulé období při každém jednání členské schůze.

Čl. 8
Výbor spolku
1) Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, za jehož činnost odpovídá členské schůzi předseda
spolku. Výbor spolku vykonává a zabezpečuje jeho činnost v období mezi zasedáními členské
schůze. Výbor spolku má počet členů stanovený podle velikosti členské základny schválený
členskou schůzí. Vždy však má předsedu, jednatele a hospodáře. Počet členů výkonného výboru
musí být lichý. Předsedou výboru je vždy předseda spolku zvolený členskou schůzí.
2) Členství ve výboru spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého člena
nebo výboru spolku.
3) Volební období trvá 4 roky.
4) Výbor spolku:
a) organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,
b) organizuje přípravu, svolávání, stanovení programu a všech organizačních opatření pro
řádný průběh členských schůzí,
c) zpracovává podklady pro členskou schůzi:
rozpočet, hlavní směry činnosti, rozdělení dotací a veškeré věci související fungováním
spolku, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
d) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze.
5) Předseda a členové výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem samostatně.
6) Podepisování za spolek upravuje článek V. těchto stanov,
7) Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
8) Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy spolku
Čl. 9
Kontrolní komise
1) Kontrolní komisi volí a odvolává členská schůze. Kontrolní komise musí mít alespoň tři členy.
2) Kontrolní komise provádí revizi hospodaření spolku a činnosti předsedy spolku a výkonného
výboru.
3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svoji
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.
4) Činnost komise se řídí ustanoveními §§ 263 a 264 obč. zák.
5) Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí statutárního orgánu spolku a s členstvím ve
výboru spolku.
Čl. 10
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací, hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, jakož i právy a
povinnostmi nemajetkové hodnoty a využívá tento majetek stejně jako schopnosti a dovednosti
svých členů k dosažení cílů spolku.
2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) příjmy z tělovýchovných, kulturních a společenských činností,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
d) členské příspěvky,
e) dotace a granty.
3) Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít
smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

4) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.
5) Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku.

Čl. 11
Zánik spolku a jiné změny ve fungování spolku
Zrušení spolku, likvidace spolku, fúze spolků, a rozdělení spolku se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s podněty,
stížnostmi, žádostmi.
2) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
3) Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 23.11.2014 Spolek vzniká dnem zápisu do
veřejného rejstříku podle ust. § 226 obč. zák a násl.

V Chornicích dne 23.11.2014

………………………………………………………….
Zdeněk Štefl - Předseda spolku

………………………………………………………….
Bc. Jaroslav Mauer - Jednatel spolku

