
STANovY
Tenisového klubu Zlsa,z.s., ve znění dodatku č.| ze dne 14.9.2018

I.
základní ustanovení

Spolek s názvem Tenisový klub Zlín" z.s. (TK ZIín, z.s., dále jen spolek) je samosprávný a
dobrovolný svazek členů, kteří provozulí závodru a rekreační tenis.

Sídlem spolku je Hradská 854,7600I ZLín.

Spolku bylo přiděleno IČ: 44II9l27

il.
ÚčeL hlpvní a vedleiší činnost spolku

4ákladní účel a hlavní činnost spolku:

a) organizuje, íidi azajištbje závodní tenis
b) organizuje,rozvíjí a zajišťuje rekreační tenis
c) buduje, provozuje aa&žuje sportovní a jiná zařízerú, která vlastní nebo užívá
d) háji zájmy sqých členů
e) k podpoře záHadntho účelu provozuje vedlejší hospodařskou činnost

ilI.
orgány spolku

1. Orqánv spolku isou:

a) členská schůzejako orgán nejvyšší
b) v}borjako orgrán statutární
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní

2. Členská schůze.

2.1. Členská schuze je nejvyšším orgánem spolku a je složena ze všech členů starších 18ti let.
2.2. Členskou schůzi svolává kzasedáni qfbor nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se

svolává zveřejněním pozvánky na webové stránce spolku a pozvátlkou zaslanou členům na
sdělenou elektronickou adresu či poštovní adresu.

2.3. Pozvénka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednrání ělenské
schůze. Pozvánka musí §it zaslénaa rryvěšena nejméně 30 dní před konáním členské schůze.

2.4.Yýbotje povinen svolat členskou schůzi zpodnětu nejméně 1i3 členů spolku starších 18ti let
nebo z podněfu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schuzi do 30 dnů
od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprárměn svolat zasedrání sám.

2.5. Zasedéní členské schůze může b;it odvolrino či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2.6. Do působnosti členské schůze náieží zejména;

a) roáodnutí o zrušení spolku slikvidací nebo o jeho přeměně, tj. schvrálení ffizečirozdělení,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny nérvu a symboliky spolku, roáodnutí o změně sídla

však náleží do působnosti výboru,
c) volba a odvolriní členů výboru,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) schválení ýsledku hospodaření,



0 schvalování qfše a splatnosti členských příspěvlru
g) schvaloviání právních úkonů o nakládrání s nemoviým majetkem
h) schvalování prármích úkonů o nakládtání s finančním majetkem spolku převyšujícím hodnotu 1

mil. Kč.

2.7. Členská schŮze je usnašenischopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku.
2.8. K platrrosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto

stanovy neurčí něco jiného.
2.9. K plaúrosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k roáodnutí o změně stanov je potřeba

alespoň 3/5 většina přítomných.
z.Ia. O ziiežítosti, která nebyla uvedena vpozvéncejako bod programu jednání, lze jeďnat 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
zéŮeŽitostechlze vtakovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávněni účastnit se členské schůze s hlasem roáodujícím.

2.11. Zasedéní členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího ělenské schůze pověřený člen
výboru. Průběh zasedžmí členské schůze může upravitjejí jednací řád.

2.12. Ze zaseďéní členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí b;it patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a
jakábylapřijata usnesení. Tento ápis se zveřejní na weboqich stránkách spolku.

2.I3. Není-ti členská schůze na svém zasedánír.ňoprru usn:íšet se, může statuiárni orgán nebo ten,
kdo pŮvodní zasedáru svolal, svolat novou pozviinkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího
zasedŽní Členskou schuzi na náhradní zasedini. Zpozvžmky musí b;it ňejmé, že se jedná o
náhradní zasedělrai členské schůze. N{íhradní zasedárrri členské schůze se musí konat nejpozději
do šesti týdnů ode dne, na kteqý bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na nahradním
zasedáni mŮže členská schůze jednat jen o záIežitastech zařazených na pořad předchozího
zasedar,í usnesení může přijmout za účasti libovotného počtu členů.

3. Výbor

3.1. Výbor je kolektivním statutarním orgánem spolku. Výbor zabezpečqe plnění hlavní i vedlejší
činnosti spolku.

3.2,Yýbor je pěti členný. Funkční období výboru tívá 4 roky. Výbor volí, popř. odvolává svého
předsedu, kteý za spolek jedná navenek. Výbor, za souhlasu kontrolní komise, může odvolat
předsedu v případě, že hrubým způsobem poruší stanovy spolku.

3.3. Výbor svolává k zasediání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit,
jiný jeho člen, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4. Výbor je schopen usnášení, jeJi přítomna nadpoloviční většina jeho ělenů. K platnosti usnesení
je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do pŮsobnosti v}boru náleží roáodování ve všech záIežitostech. pokud nejsou svěřeny těmito
stanovami do qiluěné pravomoci členské schůze.

3.6. V případě, že některy z členů ýboru rezignuje na svoji funkci, může vYbor kooptovat dalšího
člena,

3.7. Yýbot zqména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a roáodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost spolku a odpovídá za jeha hospodaření,
c) schvaluje avydává vnitřTtí předpisy spolku, připravuje podklady pro jednání a rozhodování

členské schůze,
d) dbá o hospodárné využíváni a o údržbu majetku spolku,
e) roáoduje o vyloučení ěIelazapodmínek těchto stanov.



4. Předseda

4.1. Předseda jedná jménem výboru, a to v souladu se zájmy spolku a v souladu s roáodnutím
výboru a členské schůze. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito
ustanoveními, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jedruíním způsobí. Nemůže-li
jednat předseda za spolek, jednají za néj současně dva členové výboru, kteří byli k tomuto

. jednání výborem zplnomocněni.
4.2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názlu připojí svuj

podpis.
4.3. K právním úkonům nad 300.000,-Kč jsou zapořebí podpisy předsedy a kteréhokoliv člena

výboru.
4.4. Funkční období předsedy je shodné s funkčnim obdobím ýboru.

5. Kontrolní komise

5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li,záležitosti spolku řádně vedeny a.vykonává-li spolek činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy.

5.2. Kontrolní komise má tři členy. Clenství v kontrolní komisi není slučitelné s,qýkonem funkce
statutámího orgánu.

5.3. Funkční období členů komise je čtyřleté.
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu

k organům spolku. Předseda kontrolni komise má právo účastnit se jednrání výboru.
5.5. Do působnosti kontrolní komise néůeži zejména:

a) kontrola hospodaření spolku
b) kontrola výkonu pusobnosti qýboru a předsedy
c) dodržovrání stanov spolku.

5.6. Zjistí-Ii kontrolní komise nedostatky, upozonf na ně bez zbYečného odkladu qýbor a následně
i členskou schůzi najejím nejbližším zasedéni.

Clenství

1. Členem je ten, kdo byl za člena přijat výborem spolku a platí členské příspěvky. Členství vzltlká
rovněž registrací k závodnímu tenisu spolku. Spolek vede seznam členů, ve kterém je uvedeno
nejméně jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, elektronická adresa. Seznam členů
může být veden elektronickou formou. Seznam členů je přístupný členům spolku k nahlédnutí
nazálkladě písemné žádostí na nejbližším jednání výboru.

1.1, Členskápráva:
a) účastrrit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku,
c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
d) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chovaní daného člena,
e) podílet se na řizení spolku
0 úěastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích roáodnutích
g) po dowšení l8ti let volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto

stanov

1,2. Členské povinnosti:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřrrí předpisy spolku azáů<ladní nofiny sportovního choviání,
b) šetřit a chránit majetek, kteqý slouží spolku kzabezpečení jeho činnosti
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky
d) řádně plnit funkce a úkoly, do kterych byl zvolen nebo kteými byl pověřen.

Iv.



I.3. Zánik členství ve spolku:
a) vystoupenímčlena,
b) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného ělenského poplatku v příslušném kalendářním

roce.
c) vyloučením z důvodů závažnéha nebo opakovaného porušovi{ní stanov či jiných vniťrrích

předpisů, usnesení a roáodnutí orgránů spolku nebo jiných členských povinností.
d) úmrtím fyzícké osoby

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách roáoduje 1ýbor. Roáodnutí o vyloučení se
v písemné podobě zasilá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů
nebo na jeho elektronickou adresu. Člen může do patnácti dnů od doručení roáodnutí o vyloučení
nawhnout, aby toto roáodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání roáodnutí
předklád{ vyloučený člen v písemné podobě výboru, kteqí je povinen náwh předložit členské
schůzi. Clenská schůze rozhodnutí o vylouěení člena buď potvrdí nebo zruší. Roáodnutí o
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

l.

v.
Maietek a hospodaře+í

Z&ojem maj etku spolku j sou zejména:

a) členské příspěvky,
b) pfijmy z vedlejší hospodařské činnosti provozovarré k podpoře ěinnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti

s provozováním sportovních rařízent a orgatizovénim sportovní činnosti,
d) příspěvky a dotace ze sátního rozpočtu a od orgránů sátrú správy či sportor,ních svazů,
e) dary

O převodech vlastnického práva k movitému majetku, o jeho nabyvání a pozbyvánt a o všech
dalších dispozicích s ním, rozhoduje qýbor. O veškerých dispozicích s nemovit}m majetkem
rozhoduje členská schůze hlasováním, kterým zav,áže ,.Ybor k jednání za spolek. K právním
úkonům nakládrání s nemovilfm majetkem je zapoťebí podpis předsedy a dalšího člena výboru.

V pfipadě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádriní majetku. Likvidátora jmenuje výbor, v případě insolvence soud či insolvenční
správce. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi členy spolku. Jestliže
spolek obdržel účelově vinané plněni ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant
apod.), aaloží likvidátor s příslušnou častí likvidaěního zůstatku podle roáodnutí příslušného
orgánu poskýovatele tohoto účelově vánaného plněni.

YeZIině dne20.2.2019

předseda
Mgr.J

2.

a
J.


