STANOVY
TENISOVÉHO KLUBU HABARTOV
zapsaný spolek
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I. Název a sídlo
1. Tenisový klub Habartov, z.s., Koukolova 352, Habartov, PSČ 357 09 (dále v textu
TK) je nezávislou, dobrovolnou organizací a má postavení samostatné právnické
osoby. Svou činnost vyvíjí v souladu se stanovami a obecně závažnými předpisy na
území města Habartov.
2. Sídlem spolku je Multifunkční hřiště a zázemí na adrese: Tenisový klub Habartov,
z.s., Koukolova 352, Habartov 357 09
3. Tenisový klub Habartov, z.s. byl zapsán jako spolek 1. 1. 2014 do spolkového
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 5296 Identifikační
číslo 265 65 668

II. Poslání a cíle
1. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže.
2. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní
hospodářskou činností.
3. Budovat, provozovat a udržovat tenisová, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá.
4. Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TK k dodržování
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.
5. Hájit zájmy členů TK, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními
organizacemi (např. ČSTV, ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci.

III. Organizační uspořádání a orgány klubu
1. Nejvyšším orgánem TK je členská schůze složená ze všech členů starších 18. let.
Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka.
Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 1/3 členů
TK starších 18. let, z podnětu předsedy nebo člena revizní komise. Nesvolá-li v tomto
případě výkonný výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je
ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám. Všichni členové
TK budou pozváni na každou členskou schůzi formou pozvánky SMS nebo na
emailovou adresu člena. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo
způsobem jakým bylo svoláno.
2. Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů starších 18 let. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných členů starších 18 let. Není-li členská schůze oprávněna přijímat
rozhodnutí, svolá výkonný výbor do 1 měsíce náhradní členskou schůzi se stejným
programem. Tato náhradní členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí
nadpoloviční většinou přítomných členů starších 18 let.
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3. Členská schůze zejména:
a) Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu.
b) Schvaluje plán práce a rozpočet klubu.
c) Volí a odvolává výkonný výbor a tříčlenný kontrolní a revizní orgán
na období čtyř let.
d) Rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z jiných organizací a sdružení,
o ekonomické účasti na jejich činnosti i o jiných formách spolupráce.
e) Volí zástupce do orgánů jiných organizací a sdružení, na jejichž
činnosti se podílí.
f) Schvaluje stanovy a jiné předpisy, které svým významem přesahují
obvyklou operativní činnost
g) Plní úkoly odvolávacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru.
h) Schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků.
i) Rozhoduje o zániku organizace a způsobu likvidace majetku.
j) Rozhoduje o dalších otázkách, které si ve své rozhodnutí vyhradí.

IV. Určení statutárního orgánu spolku
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda zastupuje samostatně TK ve všech záležitostech, a to v souladu s
rozhodnutím členské schůze a výboru a těchto stanov.
3. Jménem TK vystupuje a jedná předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru.
K platnosti úkonu předsedy TK nebo pověřeného člena výkonného výboru je potřeba
dodatečné schválení výkonného výboru.
4. Předseda nebo pověřený člen se podepisuje za TK tak, že k vytištěnému nebo
napsanému celému názvu „Tenisový klub Habartov, z.s., Koukolova 352, Habartov
357 09“, připojí svůj podpis.
5. Funkční období předsedy je čtyřleté, stejné jako člena výkonného výboru.
6. Výkonný výbor je výkonným orgánem klubu, který řídí jeho činnost v období mezi
jednáním členské schůze. Skládá se z 3 členů. Jejich funkční období je čtyřleté.
Jednání výboru svolává předseda klubu.
6.1
6.2
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Vyžádá-li si to situace, může se doplnit výkonný výbor kooptací, až do jedné
třetiny svých členů.
Jednání výkonného výboru řídí předseda klubu. Výkonný výbor je oprávněn
přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Výkonný výbor
zejména:
a) Vydává předpisy operativního charakteru.
b) Schvaluje strukturu aparátu klubu a přijetí pracovníků do pracovně
právního vztahu ke klubu.
c) Rozpracovává závěry členské schůze a zodpovídá za jejich realizaci.
d) Plní další úkoly uložené členské schůze.
e) Volí ze svého středu předsedu klubu.

6.3

Členství ve výkonném výboru zaniká:
a)
Uplynutím čtyřletého období
b)
Odvolání z funkce
c)
Vzdáním se funkce
d)
Zánikem členství v klubu

7. Kontrolní komise je volena na čtyřleté volební funkční období. Kontrolní komise
provádí revizi hospodaření výkonného výboru 1x ročně, převážně před členskou
schůzí.
8. Kontrolní komise má tři členy, které volí a schvaluje členská schůze. Členství v
kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena
výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. O své činnosti předkládá zprávu
členské schůzi. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím
jménem ve vztahu k výkonnému výboru a členům TK.
9. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný
výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. Člen kontrolní
komise je oprávněn sám z těchto důvodů svolat členskou schůzi.

V. Práva a povinnosti členů
1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každá osoba nebo kolektiv,
které mají předpoklady podílet se na rozvoji činnosti klubu a souhlasí s těmito
stanovami.
2. Členství v klubu vzniká zaplacením členských a oddílových příspěvků.
3. Členství zaniká:
a)
Vystoupením.
b)
Úmrtím.
c)
Zánikem organizace.
d)
Nezaplacením stanovených členských příspěvků do 30.června
kalendářního roku.
e)
Hrubým porušením práv a povinností členů klubu a následném
vyloučení výkonným orgánem klubu.
4. Člen kubu má právo:
a)
b)
c)
d)

Podílet se na činnosti klubu.
Volit a být volen od 18 let věku do orgánů klubu.
Prostřednictvím orgánů klubu rozhodovat o jeho činnosti
Obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrh,
stížnostmi, s právem, jejich vyřízení

5. Člen klubu je povinen:
a)
Podílet se na činnosti klubu.
b)
Chránit majetek klubu.
c)
Platit klubu stanovené členské příspěvky.
d)
Oznamovat neprodleně výkonnému výboru změnu bydliště,
telefonního čísla či emailové adresy.
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6. TK Habartov vede osobní údaje o členech formou seznamu členů, které poskytl každý
člen při vstupu do TK. Zápisy a výmazy týkající se členství, provádí výkonný výbor a
ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně
dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení
seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým
nařízením či předpisem výkonný výbor. Veškeré osobní údaje o členech jsou vedeny
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů v platném znění.
7. Čestné členství: Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou
záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TK, nebo která
dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje
členská schůze s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
Formu čestného členství navrhuje výkonný výbor nebo iniciátor takového návrhu na
členské schůzi. Čestný člen může přijmout, omezit či se vzdát práv a
povinností řádného člena TK. Výkonný výbor může navrhnout některé práva či
povinnosti čestného člena omezit.

VI. Majetek a hospodaření klubu
1. Majetek klubu tvoří finanční prostředky a hmotný majetek.
2. Zdrojem majetku jsou zejména:
a)
Příspěvky členů.
b)
Dobrovolné příspěvky, dotace a dary.
c)
Příjmy z vlastní tělovýchovné, sportovní, společenské, kulturní
a jiné hospodářské činnosti.
3. Hospodaření klubu se řídí rozpočtem klubu schváleným členskou schůzí na jeden rok.
4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat výkonný výbor
prostřednictvím písemně pověřených členů.
5. O nabývání, pozbývání a převod majetku klubu a o výdajích v rámci disponibilních
zdrojů mimo schválený rozpočet rozhoduje výkonný výbor.
6. Výkonný výbor zodpovídá za řádné vedení hospodaření v souladu s platnými
předpisy.
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VII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní úkony jménem klubu činí předseda jako statutární orgán na základě těchto
stanov a popřípadě další členové klubu na základě a v rozsahu předsedou udělené plné
moci.
2. Je-li k platnosti hospodářsko-právních úkonů předepsaná písemná forma, je potřeba
podpisů dvou z pověřených zástupců klubu.
3. Za členy klubu se podle článku V. těchto stanov ke dni její registrace u příslušného
orgánu státní správy považují všichni členové TK Habartov.
4. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí.
5. V případě provedení změn těchto stanov je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny
členů TK Habartov na členské schůzi.

V Habartově dne 8. 11. 2016

6

