STANOVY
TENISOVÝ KLUB LÁNY, z.s.
I.
Základní ustanovení
Název spolku: Tenisový klub Lány, z.s. (dále jen TK)
Sídlo spolku: tenisový areál – ul. Lesní 425, 270 61 Lány
Tenisový klub Lány je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Posláním spolku je 1) podporovat rozvoj tělesné výchovy se zaměřením zejména na TENIS
od mládežnických složek až po nejstarší sportovní generaci členů tenisového klubu a 2)
provozovat sportovní areál včetně sezónního provozu sauny.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinností členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby, u osob mladších patnácti let je nutný souhlas
rodičů.
Hlasovací právo má řádný a čestný člen spolku dovršením věku osmnácti let.
Členem spolku se může stát osoba na podkladě své žádosti po schválení ve výboru TK a po
zaplacení členských příspěvků a vstupního poplatku.
Stávající členové potvrzují své členství zaplacením členského příspěvku a odpracováním
plného počtu brigádnických hodin nebo uhrazením stanovené náhrady za neodpracované
hodiny.
II.
Orgány spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Výkonným orgánem je výbor TK.
Členská schůze schvaluje:
 název, sídlo a symboliku TK
 stanovy a změny stanov TK
 zprávu o činnosti výboru
 zprávu o hospodaření a majetku TK
 výši členských příspěvků na aktuální rok
 výši vstupního poplatku pro nové členy

Členská schůze:
 volí členy výboru a kontrolní komisi z řad členů TK s právem hlasovat
 přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů TK s právem hlasovat
 rozhoduje o zániku TK Lány, v případě zániku rozhoduje o majetkovém vypořádání
 rozhoduje o odvolání členů TK proti jejich vyloučení
 rozhoduje o dalších otázkách, kdy si tak vyhradí
 členskou schůzi řídí předseda spolku, či jím pověřený člen výboru
Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat na žádost revizní komise nebo při
žádosti nejméně jedné třetiny členů TK Lány, a to do 1 měsíce od doručení písemné
žádosti výboru.
Kandidovat na člena výboru a na člena revizní komise může jen ten člen TK Lány, který
je přítomen na členské schůzi nebo se svou kandidaturou písemně souhlasí.
Způsob svolání členské schůze:
Řádnou členskou schůzi svolává výbor do 30.4. daného roku. Termín konání členské
schůze musí být oznámen písemně nejpozději 14 dnů před konáním členské schůze, a to
vyvěšením na klubové nástěnce. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad schůze.
Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku starších
18ti let. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen
má jeden hlas.
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
členů, je členská schůze usnášeníschopná v daném počtu přítomných členů. Tato členská
schůze je považována za náhradní členskou schůzi, musí mít nezměněný pořad jednání a
není oprávněna rozhodovat o majetkových poměrech klubu.
O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze jednat jen se
souhlasem členské schůze.
Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího
ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřila členská schůze.
Průběh voleb:
a) volby do výboru jsou přímé a veřejné
b) volební komise po ukončení voleb ihned zveřejní výsledky voleb
c) nově zvolený výbor se neprodleně ujme své funkce a na prvním zasedání zvolí ze
svého středu hlasováním předsedu spolku a rozdělí další nezbytné funkce tak, aby byla
zajištěna kontinuita vedení klubu
Výbor je oprávněn kooptovat nové členy výboru v případě nutnosti v souladu se
stanovami TK a tento akt projednat a nechat schválit na nejbližší členské schůzi volbou
kooptovaných členů.
Výbor tenisového klubu:
 výbor tenisového klubu zajišťuje činnost TK
 odpovídá za hospodárné využívání a údržbu majetku
 předkládá členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období
 vede účetnictví a evidenci TK
 rozhoduje o vyškrtnutí popř. o vyloučení člena z TK
 rozhoduje o výši poplatku za pronájem kurtů








organizuje brigády
schvaluje žádost o přijetí nového člena
svolává řádnou a mimořádnou členskou schůzi
zasedá podle potřeby během tenisové sezóny nejméně jednou za měsíc
zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce, se spolky a dalšími TJ
a fyzickými osobami
jednání výboru řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen výboru.

Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
výboru.
Funkční období výboru tenisového klubu jsou dva roky.
III.
Práva a povinnosti členů TK











členství v TK je dobrovolné
člen TK je oprávněn užívat všech zařízení a prostředků areálu TK
člen se zavazuje plnit veškerá ustanovení stanov TK a všech nařízení a předpisů
platných pro členství v TK, dbát pokynů členů výboru TK, dodržovat základní etické a
mravní normy sportovce
člen se zavazuje svým chováním podporovat dobrou a přátelskou atmosféru v TK a
dle svých možností přispívat k jeho rozkvětu
člen starší 18ti let má právo volit členy výboru a být rovněž do výboru volen,
člen TK má právo účastnit se jednání členské schůze, hlasovat a být zavčas a reálně
informován o termínu, místě konání a jejím pořadu
člen TK má právo upozorňovat členy výboru na nedostatky, vznášet návrhy či
připomínky a po předchozí dohodě se zúčastnit zasedání výboru na dobu nezbytně
nutnou k řešení jeho problémů
člen TK je povinen do data zveřejněného výborem uhradit členské a další poplatky,
schválené členskou schůzí a odpracovat, resp. uhradit poplatek za neodpracované
brigádnické hodiny
člen TK je povinen chránit, šetřit a zvelebovat majetek TK
člen TK má právo se odvolat proti rozhodnutí výboru, kterým byl vyloučen z TK
k členské schůzi a to písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.

Členství v tenisovém klubu zaniká:
 dobrovolným vystoupením člena – písemným oznámením výboru
 vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, zejména brigádních povinností nebo
neplacením členských příspěvků, o vyškrtnutí rozhoduje výbor TK
 vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje
výbor TK
 úmrtím člena
 zánikem spolku

IV.
Kontrolní komise
Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni na 2 roky a nejsou ve výboru tenisového
klubu.
Kontrolní komise dokládá, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
Kontroluje činnost výboru.
Předkládá řádné členské schůzi zprávu o kontrole činnosti spolku.
Provádí kontrolu hospodaření TK vždy nejpozději do 60 dnů po skončení kalendářního roku.
V.
Hospodaření tenisového klubu
TK získává finanční prostředky k zabezpečení chodu z:
 příspěvků svých členů
 dotací a příspěvku od státu, ČUS, obce, jiných organizací a fyzických osob
 darů a sponzorských příspěvků
 z vlastní činnosti
Jménem TK vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru. Za TK jedná předseda klubu
samostatně, nebo předsedou klubu písemně zmocněný člen výboru.

VI.
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 17.11.2014, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 18.11.2014.
Tyto stanovy nabudou účinnosti dnem jejich registrace u příslušného rejstříkového soudu
v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob
v platném znění.
V Lánech dne 18.11.2014

