Tenisový oddíl SK Mělník
Polabí č. 3405, 27601 Mělník

STANOVY
Tenisového oddílu SK Mělník
I.
Základní ustanovení.
1. Tenisový oddíl SK Mělník (dále jen TO SK) je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu,
sport, organizační a hospodářskou činnost.
2. TO SK byl založen v roce 1922 pod názvem Tenisový oddíl SK Mělník. Později existoval pod názvy:
GRAFOSTROJ Mělník
SPARTAK TOS Mělník
TO TJ EMĚ Mělník

(v letech 1952-1954)
(1954-1964)
(od r. 1964)

TO SK se hlásí k tradici tělovýchovy a sportu v Mělníku a stává se pokračovatelem a garantem zachování
myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.
3. Sídlo Tenisového oddílu SK Mělník je Mělník, Polabí č. 3405, PSČ 27601
II.
Poslání a cíle.
4. Základním posláním TO SK je:
a) organizovat sportovní a tělovýchovnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit,
vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti
c) vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
e) hájit zájmy členů TO SK a za tím účelem spolupracovat s orgány obce i ostatními organizacemi a
jednotlivci
III.
Orgány TO SK.
5. Nejvyšším orgánem TO SK je valná hromada složená z kmenových členů TO SK. Schůze valné hromady
se konají nejméně jednou za rok. O její svolání může kdykoli požádat 1/3 kmenových členů TO SK, výbor
oddílu nebo president TO SK. Schůze se pak koná do 14 dnů od doručení podnětu.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valná hromada zejména
rozhoduje o vzniku resp. zániku TO SK a o případném majetkovém vyrovnání
rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TO SK
rozhoduje o přijetí a změnách stanov TO SK
volí výkonný výbor a revizní komisi
rozhoduje o přijetí nových kmenových členů TO SK
projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku TO SK, rozpočet a plán činnosti pro další období
schvaluje a vydává vnitřní organizační řád a další předpisy související s činností TO SK

7. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční
účasti všech kmenových členů TO SK.
8.
a)
b)
c)

President
je nejvyšším představitelem TO SK
je oprávněn jednat a vystupovat jménem TO SK
je současně předsedou výkonného výboru TO SK

9. K platnosti úkonů presidenta TO SK je zapotřebí schválení výkonného výboru.
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10. Jménem TO SK může vystupovat kromě presidenta i jím pověřený člen výkonného výboru TO SK.
11. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor, který zabezpečuje plnění úkolů TO SK mezi
jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné
hromady.
12. Výkonný výbor má počet členů stanovený valnou hromadou. Počet členů výkonného výboru musí být
lichý. President svolává výkonný výbor podle potřeby, maximální interval mezi schůzemi je 2 měsíce.
13. Výkonný výbor
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b) volí presidenta TO SK
c) organizuje a řídí hospodářskou činnost TO SK
d) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména návrh rozpočtu, hlavních směrů činnosti, rozdělení
dotací a příspěvků atd.
e) zajišťuje spolupráci se sportovním svazem, s místními správními orgány, s podniky, organizacemi i
fyzickými osobami
f) k zabezpečení činnosti TO SK vytváří profesionální aparát
g) vydává vlastní směrnice, ve kterých upravuje vnitřní vztahy a provoz TO SK (v souladu se stanovami)
h) rozhoduje o přijetí sezónního člena
i) výkonný výbor je schopen se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
14. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet členů a její složení schvaluje valná
hromada. Člen revizní komise nemůže být současně členem výkonného výboru TO SK.

IV.
Společné základy členství
15. Kmenovým členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami TO SK, pokud složí
kmenový vklad. Výši kmenového vkladu stanoví valná hromada TO SK svým interním předpisem.
16. Sezónním členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami TO SK, pokud složí
sezónní vklad.
17. Čestným členem se může stát každá fyzická osoba (po schválení valnou hromadou).)
18. K zániku kmenového členství dochází automaticky v případě, že se kmenový člen nedostaví osobně v
intervalu 3 let na žádnou valnou hromadu TO SK, ani nezmocní náležitým způsobem jinou osobu k této
účasti.

V.
Majetek TO SK a hospodaření
19. Zdrojem majetku TO SK jsou zejména:
a) sezónní příspěvky členů TO SK
b) příspěvky, dotace a dary od právnických i fyzických osob
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
d) majetek přecházející do vlastnictví TO SK
e) majetek převedený na TO SK jeho členem nebo jinou organizací či osobou
20. Majetek TO SK je ve vlastnictví TO SK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho
nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje valná hromada.
21. Kromě majetku, ke kterému má TO SK vlastnické právo, může hospodařit i s majetkem jiným, k němuž
má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
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22. Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření, ve kterých rovněž
stanoví podmínky ostrahy majetku.
23. Vlastní hospodářská činnost TO SK se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Příjmy plynoucí z
hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k zásluhám, potřebám a zájmům členů TO
SK.
VI.
Závěrečná ustanovení
24. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 01.01.1998 (po schválení valnou hromadou).

V Mělníku, 29.11.97
………………………………………..
MUDr. Jan Kozák
president TO SK Mělník
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