Stanovy spolku TJ Tatran Třemošná, z.s.
(dále jen „stanovy“)

I.

Základní ustanovení

1. Spolek s názvem TJ Tatran Třemošná, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávným, nezávislým a dobrovolným
spolkem sdružujícím osoby za účelem uspokojování jejich potřeb a prosazování jejich společných zájmů
zejména v oblasti sportu, turistiky a dalších sportovně pohybových aktivit.
2. Sídlo spolku je na adrese U Stadionu 1072, 330 11 Třemošná.
3. Spolku bylo přiděleno IČ: 00477737.
4. Spolek je dobrovolný, politicky nezávislý, samosprávný svazek členů, v němž se mohou spolčovat fyzické i
právnické osoby, které se chtějí podílet na činnosti spolku, jeho cílech a mají zájem přispět k naplnění
účelu existence spolku.
5. Spolek uskutečňuje svou činnost v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky, spolek
plně respektuje práva a povinnosti svých členů.
6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.
7. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci spolku lze používat zkratku TJ Tatran Třemošná.

II.

Účel a hlavní činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování
a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve spolku sdružených.
2. Spolek provozuje sportovní, turistickou a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit.
3. Spolek organizuje a zajišťuje vlastní pravidelné sportovní aktivity pro členy spolku nebo se spolupodílí na
organizaci tělovýchovných, sportovních, turistických, kulturních, osvětových a dalších akcích pořádaných
jinými spolky působícími v oblasti tělovýchovy, sportu nebo ostatními spolky ve městě.
4. Spolek provozuje a udržuje sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. Vytváří materiální a
technické podmínky pro užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
5. Spolek vede své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických
a mravních pravidel.
6. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

valná hromada
výkonný výbor
předseda
kontrolní komise
členská schůze oddílu
výbor oddílu
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A.

Valná hromada
1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je tvořena shromážděním zvolených
delegátů jednotlivých oddílů spolku schválených členskou schůzí příslušného oddílu.
2. Delegáti jsou volení na členských schůzích jednotlivých oddílů, kdy na 12 členů starších 18 let oddílu
připadá 1 delegát. V případě, kdy oddíl má méně než 12 členů, má právo účasti 1 delegáta na valné
hromadě s hlasem rozhodujícím. Delegát musí být starší 18 let a musí být plně svéprávný. Právo
účasti na valné hromadě, právo hlasovat a volit má každý zletilý člen spolku, který byl členskou
schůzí oddílu zvolen jako delegát. Delegát může zastupovat pouze jeden oddíl.
3. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává
pozvánkou zaslanou sdruženým oddílům na elektronickou adresu. Pozvánka musí vždy obsahovat
alespoň místo a čas konání valné hromady a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být
zaslána nejméně 15 dní před jejím konáním.
4. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18
let nebo 1/2 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě
výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal,
oprávněn svolat valnou hromadu sám.
5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
6. Valná hromada:
a) rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení, sloučení, fúzi nebo zrušení spolku s tím spojené
likvidaci nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku;
b) schvaluje a mění stanovy spolku, včetně změny názvu a symboliky spolku;
c) volí a odvolává členy výkonného výboru;
d) volí a odvolává předsedu;
e) volí a odvolává členy kontrolní komise;
f) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků a oddílů;
g) projednává zprávu o činnosti, hospodaření a stavu majetku spolku, tuto zprávu schvaluje nebo
k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření;
h) projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise;
i) projednává a schvaluje rozpočet spolku pro následující období;
j) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku;
k) schvaluje povinnou minimální výši ročního členského příspěvku oddílů na roční období a
termín jeho úhrady;
l) stanovuje hlavní směry činnosti spolku;
m) schvaluje jednací a volební řád valné hromady, případné dalších vnitřních předpisů dle těchto
stanov;
n) rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem
rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto
stanovy neurčí něco jiného.
9. K platnosti usnesení o zániku, rozpuštění, rozdělení, sloučení, fúzi, zrušení spolku či jeho přeměně
a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout
o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o
zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze
v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné
hromady s hlasem rozhodujícím.
11. Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru až do zvolení
předsedajícího valné hromady. Průběh zasedání valné hromady blíže upravuje její jednací řád.
V případě volební valné hromady též její volební řád.
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12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se
konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla
přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených
dnech a hodinách.

B.

Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je nejvyšším výkonným orgánem spolku mezi zasedáními valné hromady. Pravidelně
zajišťuje a koordinuje činnost spolku. Při své práci se řídí stanovami, usneseními valné hromady. Ze
své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
2. Výkonný výbor má 7 členů. V čele výkonného výboru je předseda jakožto statutární orgán spolku.
Dalšími členy výkonného výboru jsou hospodář a zástupci jednotlivých oddílů spolku.
3. Výkonný výbor zvolí ze svých členů místopředsedu.
4. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.
5. Výkonný výbor se schází nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání svolává předseda nebo v případě,
kdy tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výkonného výboru.
6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
7. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, které nejsou svěřeny
těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady.
8. Výkonný výbor:
a) určuje termín a svolává v souladu se stanovami valnou hromadu;
b) předkládá valné hromadě zprávy, návrhy rozpočtu, informace a navrhuje hlavní směry
činnosti spolku;
c) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci;
d) organizuje a řídí činnost spolku;
e) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady;
f) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
g) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;
h) zajišťuje a koordinuje vzájemnou spolupráci s místními orgány města, státní správy a
samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými i fyzickými osobami k podpoře zájmů a
potřeb spolku;
i) kontroluje a koordinuje sportovní činnost jednotlivých oddílů spolku;
j) přezkoumává a schvaluje návrh rozpočtu a roční výsledky hospodaření spolku předkládané
finančnímu úřadu;
k) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
l) přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje jejich pracovní poměr;
m) rozhoduje o vyloučení členů spolku, přijímá členy nezařazené do jednotlivých oddílů;
n) určuje způsob vedení evidence členské základny, vede evidenci členů nezařazených do
jednotlivých oddílů
o) rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud
pro to existují závažné důvody;
p) navrhuje a schvaluje interní organizační normy spolku a oddílů;
q) svolává členskou schůzi oddílu, požádá-li o to 1/2 členů oddílu starších 18 let, v tomto
případě jmenuje jednoho ze členů výkonného výboru řídícím členské schůze oddílu;
r) stanovuje jednací a volební řád členské schůze oddílu.
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C.

Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.
V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit
spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
3. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí
svůj podpis.
4. Funkční období předsedy je pětileté.

D.

Kontrolní komise
1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li náležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.
2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům
spolku, pobočným spolkům, oddílům a členům spolku.
5. Kontrolu činnosti spolku, případně oddílů provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo
závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku, oddílů či členů spolku. V rozsahu působnosti
kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních
orgánů spolku, oddílů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků a oddílů
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak pobočnými spolky a oddíly.
7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a
následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
8. Rozhodnutí kontrolní komise je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů a pro
návrh rozhodnutí nebo usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

E.

Členská schůze oddílu
1. Členská schůze oddílu je nejvyšším orgánem oddílu.
2. Projednává činnost a výsledky oddílu za uplynulé období.
3. Schvaluje:
a) výroční zprávy o činnosti oddílu období a předkládá je k projednání na valné hromadě;
b) návrh rozpočtu oddílu a předkládá jej valné hromadě spolku ke schválení;
c) počet členů výboru oddílu (minimálně 3).
4. Navrhuje:
a) výši ročního členského příspěvku, jeho splatnost a předkládá ji ke schválení valné hromadě;
b) interní organizační normy oddílu a předkládá je výkonnému výboru ke schválení;
c) navrhuje členy kontrolní komise;
d) navrhuje zástupce oddílu do výkonného výboru.
5. Volí:
a) členy výboru oddílu (předsedu, místopředsedu a případně další členy). Funkční období
předsedy oddílu je tříleté, ostatních členů výboru oddílu roční;
b) volí zástupce oddílu na valnou hromadu.
6. Podává návrh na zrušení oddílu.
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7. Rozhoduje o vstupu oddílu do spolku sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního
odvětví.
8. Zasedání členské schůze řídí předseda oddílu nebo pověřený člen výboru oddílu až do zvolení
předsedajícího členské schůze. V případě svolání členské schůze oddílu výkonným výborem spolku
řídí jednání členské schůze pověřený člen výkonného výboru spolku až do zvolení předsedajícího
členské schůze.

F.

Výbor oddílu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Koordinuje a řídí každodenní sportovní činnost oddílu.
Zodpovídá za provoz svěřeného majetku spolku (sportoviště).
Spravuje a udržuje svěřený majetek spolku s péčí řádného hospodáře.
Rozhoduje o účasti oddílu v soutěžích.
Navrhuje rozpočet oddílu nebo pobočného spolku pro následující období.
Zodpovídá za hospodaření dle schváleného rozpočtu oddílu.
Vede evidenci členů oddílu nebo pobočného spolku dle pokynů výkonného výboru. Změny v evidenci
členů provádí neprodleně.
Vybírá členské příspěvky a vede jejich evidenci.
Spolupracuje s hospodářem spolku.
Svolává členskou schůzi oddílu.
Zajišťuje denní provoz svěřených sportovních areálů a provádí jeho technickou údržbu.
Zajišťuje pravidelnou sportovní činnost členů oddílu.

IV. Vnitřní organizace spolku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Oddíl je základním organizačním článkem spolku, který nemá právní osobnost.
Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je ve spolku
provozováno, nebo členové spolku projeví zájem o jeho provozování.
O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky
fungování oddílů v rámci spolku.
Spolek může být tvořen i jen jedním oddílem.
Ke vzniku a další existenci oddílu je třeba nejméně 12 členů spolku, z nichž alespoň 6 je starších 18 let.
Po ustavující schůzi zájemců o založení oddílu předloží svolavatel z řad zájemců výkonnému výboru
spolku žádost o založení oddílu ve spolku. Oddíl předloží výkonnému výboru spolku také rozhodnutí o
zrušení oddílu.
Nejvyšším orgánem oddílu je členská schůze oddílu.
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V.

Členství

A. Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Členství ve spolku je dobrovolné.
Členstvím ve spolku vznikají práva a povinnosti člena spolku.
Všichni členové spolku jsou si rovni v právech i v povinnostech.
Členové se zařazují do jednotlivých oddílů spolku rozdělených podle sportovního zaměření.
Současné členství ve více oddílech je přípustné, takový člen vykonává práva a povinnosti samostatně
v rámci každého oddílu, jehož je členem. Ve vztahu ke spolku však tento člen plní práva a povinnosti
toliko jednou.
6. Členem spolku může být i osoba nezařazená do některého z oddílů spolku.

B. Druhy členství
1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti. Členství může být:
a) řádné
b) přidružené
c) čestné
2. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností
spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
3. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže
stát řádným členem spolku, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho
účelu.
4. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a
významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O
udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby,
které má být uděleno.

C. Vznik členství
1. Osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství zapsáním do evidence
členů spolku vedenou výkonným výborem.
2. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
3. V případě zájmu o řádné nebo přidružené členství v oddíle rozhoduje o přijetí výbor oddílu.
4. V případě zájmu o řádné nebo přidružené členství za člena spolku nezařazeného do některého z
oddílů spolku rozhoduje o přijetí výkonný výbor.
5. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání pro oba způsoby členství.

D. Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena;
b) vyškrtnutí 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) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
e) zánikem spolku bez právního nástupce.
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2. Zánik členství vyloučením.
a) O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o
vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou
v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
b) 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.
c) 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.

E. Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku;
b) být informován o činnosti spolku;
c) účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za
předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství;
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;
e) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov;
g) ukončit kdykoli své členství.
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení spolku;
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu přísluší
členům spolku starším 18 let;
c) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov přísluší plně
svéprávným členům spolku starším 18 let.
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku;
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování;
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o dobré jméno spolku.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl;
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen, nebo kterými byl pověřen;
c) oznámit oddílu případné změny ve svých evidenčních údajích.

F. Členské příspěvky
1. Všichni členové spolku platí členské příspěvky s výjimkou čestných členů.
2. Výši a splatnost členského příspěvku navrhuje členská schůze oddílu, schvaluje jej valná hromada
spolku.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O
prominutí či snížení rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti.
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výkonný výbor.
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G. Seznamy členů
1. Spolek vede seznam členů v členění podle oddílů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí
následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Bydliště
- Datum narození
- Rodné číslo
- Telefonní číslo
- E-mail.
2. 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, stanoví svým
vnitřním předpisem výkonný výbor.
3. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci,
které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou
být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi
o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.
4. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm
vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
5. Oddíly vedou seznamy členů oddílů se stejnými údaji jako spolek, poskytují výboru změny
v evidenčních údajích členů.

VI. Majetek a hospodaření
1. Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Spolek vede o svém
majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní, statistické, daňové sestavy a výkazy.
2. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a
osvětové činnosti;
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů;
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;
f) dary a podpory od fyzických a právnických osob;
g) příjmy z reklam;
h) příjmy z účtů spolku;
i) výchovné a přestupy.
3. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě
majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje
výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem
rozhoduje valná hromada.
4. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může
rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
5. V případě zrušení spolku 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 statusem obdobným účelu a statusu spolku.
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VII. Přechodná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Dnem přijetí těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ, jejichž registrace byla
provedena Ministerstvem vnitra České republiky dne 1. 6. 1990 pod číslem VSP/1-1042/90-R.
Vnitřní právní vztahy mezi spolkem, členy spolku, jednotlivými oddíly a pobočnými spolky se ode dne
přijetí těchto stanov řídí těmito stanovami.
Vnější právní vztahy spolku, oddílů spolku a pobočných spolků zůstávají nedotčeny.
Dnem přijetí těchto stanov se dosavadní členská základna TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ stává členskou
základnou spolku TJ Tatran Třemošná, z.s..
Ke dni přijetí těchto stanov jsou ve spolku organizovány tyto oddíly:
 fotbal
 házená
 hokejbal
 tenis
 turistika
 sport pro všechny

Znění stanov spolku bylo schválenou valnou hromadou dne 29.10.2015 ve Třemošné.
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