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STANoVY SDRUŽ

TENIS TONDACH H

Název sdruŽení je:

a)
b)

2.

3,

4.

5.
zřizuje a provozuje tenisový areá| a tenisové kurty
spolupracuje s přís|uŠným sportovním svazem V oblasti tenisu a da|Šímu sportovními
svazy, spo|ky, iniciativami, státnímiorgány a nadacemi,
propaguje zejména tenisový sport, jakoŽ i da|ší druhy sportů
vede své členy k pozitivnímu vztahu ke sportu
získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakoŽ i příspěvky,
dotace a granty od orgánů státu či obcí,
obstarává svoje příjmy z Č|enských příspěvků, literárnía propagační činnosti,
sponzorských příspěvků, rek|am a nájemních smIuv, jejichŽ předmětem budou p|ochy
ve v|astnictví sdruŽení
vyhledává spo|upráci s orgány obecní i regioná|ní samosprávy, se ŠkolamijakoŽ i
dalšími neziskovýmí institucemi, které mohou napomáhat realizaci pos|ání a cíle
sdruŽení.
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TENIS TONDACH HRANICE, o.s.

čl. l||.
Síd|o sdruŽení

Sídlem sdruŽeníje; Hranice |.Město, sady čs. Legií75o, 753 01 Hranice

ě|. |V.
Za|oŽení a vznik sdruŽení

SdruŽení je za|oŽeno dnem uzavření ',Sm|ouvy o za|oŽení sdruŽení., a podpisu těchto stanov.
Ustanovuje se tříč|enný přípravný výbor, ktený tvoří č|enové sdruŽenía ktený bude aŽ do

vytvoření orgánů sdruŽeníjednat jeho jménem.
SdruŽení vzniká dnem registrace sdruŽení Ministerstvem vnitra České repub|iky na zák|adě návrhu

přípravného výboru.

čl. V.
H|avní pos|ánía cí|e Činnosti

SdruŽeníje dobrovolným samosprávným spo|ečenstvím občanů za účelem vytváření
ekonomických a materiá|ních předpok|adů a zák|adny pro rozvíjení sportovní Činnostisvých
č|enů v oblasti sportu, zejména tenisu.
SdruŽení má postavení právnické osoby soukromého práva dle zákona o sdruŽování občanů,
s působností na území České repub|iky.
SdruŽeníje nezávis|ou právnickou osobou, která se řídí svými stanovami a právním řádem
České repubIiky.
H|avním pos|áním sdruŽeníje soustavné rozvíjení a vytváření ekonomické a materiální
základny pro sportovní odvětví tenisu^
K dosaŽení cílŮ sdruŽení zeiména :

c)
d)
e)
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čl. Vl.
Členství ve sdruŽení .

Č|enství ve sdruŽení TENls TONDACH HRAN|CE, o's. je dobrovolné' Č|enstvím vznikají
nejen práva, ale ipovinnosti č|ena sdruŽenj, především závazek dodrŽovat Stanovy sdruŽenÍ,
hájit a propagovat dobré jméno sdruŽení' Členstvíje nepřevodite|né a nezcizite|né.
Č|enem tohoto sdruŽení se můŽe stát občan České repub|iky po dosaŽení |8 let věku, ktený
bez výhrad souh|así se Stanovami sdruŽení.
Č|enem sdruŽení se můŽe stát i právnická osoba se síd|em na území Čn, a to na zák|adě
smlouvy uzavřené se sdruŽením' která musí mj' obsahovat časovou dé|ku č|enství a zejména
pak zda tato právnická osoba získává č|enská práva a povinnosti a v jakém konkrétním
rozsahu a za jakých podmínek.
Členové sdruŽeníjsou :

a) Činní
b) Čestní
c) sm|uvní

Činným členem je fyzická osoba starší t8 tet, která byla přijata výborem sdruŽení za č|ena a
p|atí roČní Členský k|ubový příspěvek.
Čestným Č|enem můŽe sdruŽení jmenovat osobu starŠí |8 let, která se zv|áŠt' významně
zas|ouŽi|a o rozvoj zé4mŮ sdruŽení'
Sm|uvním členem můŽe být pouze právnická osoba, která se sdruŽením písemně sjedna|a
podmínky, rozsah a dé|ku takového č|enství' Sm|uvním členem nemůŽe být osoba ýzická.
Přih|áŠka za člena musí být podána písemně' Její souČástí musí být bezvýhradné proh|áŠení
o závazku Žadatele dodrŽovat Stanovy sdruŽenÍ, ctít jeho dobré jméno, platit Členský
příspěvek d|e ýpu Č|enství. Přih|áŠka musÍ obsahovat tyto minimá|ní Údaje :

- určenítypu č|enství
- jméno, příjmení, data narozeníŽadate|e
- národnost a státní přísluŠnost
- proh|áŠení o souh|asu se Stanovami sdruŽení a závazku tyto dodrŽovat
. datum Žádosti a podpis
o přijetí či nepřijetíza č|ena rozhoduje výbor sdruŽení' Přijatý č|en sdruŽení obdrŽí Stanovy a
v síd|e sdruŽení můŽe nah|édnout do vnitřních předpisů sdruŽení'
Č|enství u činných č|enů se ročně obnovuje zap|acením roČního k|ubového příspěvku, kteý je
sp|atný nejpozději do 3|' března běŽného ka|endářního roku.
. Příspěvek je fixní' alikvotní propočet se neprovádí'
Čestný č|en není povinen p|atit č|enské příspěvky' Je pouze na jeho svobodné vůli, zda a jak
činnost sdruŽení podpoří.
Čbnství ve sdruŽení zaniká
. Vystoupením č|ena na zák|adě jeho písemného prohlášení s v|astnoručním podpisem'

které je doručeno sdruŽení,
o vyŠkrtnutím člena pro nezap|acení ročního Č|enského příspěvku v termínu d|e těchto

Stanov, a to ani v přiměřené dodatečné |hůtě,
o vy|ouČení pro zv|ášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména

sdruŽení, jakoŽ i za zneuŽití majetku sdruŽení, peněz a informacÍ,
o úmrtím č|ena
. up|ynutím sm|uvní doby č|ensfuí právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního

členstvínebo z důvodu zániku sm|uvního č|ena,
. zruŠením nebo rozpuŠtěním sdruŽení
Vyloučení č|ena spadá do kompetence výboru sdruŽení. Podle oko|nostíje vhodné, aby by|o
předem ústně projednáno se dotčeným členem, je-|i to moŽné. Nepřítomnost vy|učovaného
Č|ena vŠak nebrání projednánívy|oučení ani rozhodnutío něm. Rozhodnutí musí být písemné
a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. o odvo|ání rozhoduje va|ná
hromada, pokud sám uýbor svoje rozhodnutí nezruŠí' Rozhodnutí výboru sdruŽení o
vy|oučení č|ena nemá odk|adný účinek'

ě|. V!|.
Práva ělenů sdružení

Každý č|en má právo:
a) účastnit se na činnostech sdruŽení
b) účastnit se va|né hromady

't3.



strana třetí
stanov

-_,._"**\,
,'.,'-í{)i j,:) ,}.

._ t..

i.,j i..'-.".' 
'{ť

I "* o ;',..,i'-'' , :r! lP i ' {r"
t l!'-.-)r !., i
\. t.:.. -- 1,. ," r'
""\' ' ':1ti'''',...- r! ,"

c) up|atňovat své názory, návrhy a kritiku
d) vyŽadovat informace o Činnosti sdruŽení, jeho hospodaření
e) být volen do orgánů sdruŽení
f) právo hlasovat a Vo|it
g) pouŽívat na ob|ečení náŠivku či ná|epku s |ogem sdruŽení

2. Právo h|asovat a vo|it a být vo|eni mají pouze činní č|enové.
3. Č|enem orgánů můŽe být pouze č|en sdruŽení, niko|iv osoba cizí.

č!.V|||.
Povinnosti č|enů sdružení

1' KaŽdý č|en sdruŽení je povinen:
a) dodrŽovat Stanovy, usneseníva|né hromady a rozhodnutí výboru sdruŽení, přijatá d|e

Stanov
b) podí|et se s nejvyšší moŽnou péČí na správě záleŽitostísdruŽení
c) dodÉovat zásady etiky, občanskou morá|ku, eko|ogické normy a dbát dobrého jména

sdruŽení
d) řádně a včas platit členské příspěvky jakoŽ i další poplatky, u|oŽené pod|e Stanov

sdruŽení a vnitřního organizačního předpisu
e) šetřit a chránit majetek sdruŽení
f) podílet se na popu|arizaci a propagaci sdruŽení a jeho cílů

2. Povinnosti sm|uvního č|ena upravuje uzavřená sm|ouva

ě|' x.
orgány sdruŽeni

1. orgány sdruŽení jsou:
va|ná hromada
výbor
předseda

č|. x.
Va|ná hromada

Va|ná hromada je nejvyŠŠím zastupite|ským orgánem sdruŽení' kterou svo|ává zpravidla
jednou roČně předseda sdruŽení nebo pověřený č|en výboru.
Svo|ání va|né hromady musí být oznámeno kaŽdému členu sdruŽení, a to nejpozději |4 dnů
přede dnem konání va|né hromady' s uvedením místa, termínu a programu va|né hromady.
oznámením konání va|né hromady členu sdruŽení se téŽ rozumí vyvěŠení oznámení
termínu konánívalné hromady s uvedením místa, termínu a programu na veřejně přístupném
místě v síd|e sdruŽení, s uvedením data vyvěŠenía datem kdy oznámení by|o sňato.
Právo Účasti na va|né hromadě, právo h|asovat, být vo|en a vo|it kaŽdého č|ena sdruŽení
upravuje č|ánek Vl|' Stanov.
V úvodu zasedání va|né hromady musí být schválen její program' jednací a volební řád a musÍ
být ustaveny komise mandátová, volebnÍ a návrhová, pokud se na tom valná hromada
usnese.
Va|ná hromada je schopná usnáŠení, je-|i přÍtomna minimá|ně nadpo|oviční větŠina všech
Členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím h|asem - oprávněných vo|ičů.
Usneseníje přijato a vo|ba je úspěšná tehdy, pokud získa|y podporu minimálně nadpo|oviční
větŠiny z přÍtomných oprávněných vo|ičů.
Va|ná hromada zejména:
a) projednává zprávu o čínnosti a hospodařenÍ sdruŽení, tuto zprávu schvaluje nebo

uk|ádá nápravná opatření,
b) projednává ka|endář aktivit na přís|uŠný rok
c) na návrh qýboru projednává výši ročního příspěvku pro činné č|eny
d) přijímá čestné Č|eny sdruŽení
e) stanoví volební období orgánů sdruŽení, které nesmí být delší neŽ pět let a kratŠí neŽ

dva roky a jejich poěetní s|oŽení,

a)
b)
c)

1.

2.

?

5.

6.
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m)

0 vo|í Č|eny výboru, přičemŽ můŽe odvolat kteréhoko|iv z jeho č|enů a .rovněŽ rnůŽe
odvo|at výbor ce|ý .'

g) p|ní funkci odvo|acího orgánu proti rozhodnutívýboru sdruŽení ve věci vy|oučení Č|ena
sdruŽení .1.

h) rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z neziskových institucí a jiných organizací.
Toto oprávněníva|ná hromada můŽe přenést na výbor.

ch) rozhoduje o převodu v|astnictví majetku nebo o jeho zatíŽení cizími právy třetích osob'
Toto oprávněníva|ná hromada můŽe přenést na výbor.
schvaluje nove|izaci stanov sdruŽení
rozhoduje o zániku, rozpuŠtění a s|ouČení sdruŽení a s tím vŽdy souČasně o způsobu
|ikvidace nebo vypořádání práv, závazkŮ a majetku sdruŽení
schvaluje odměny pro Č|eny výboru sdruŽení
schvaluje p|án práce sdruŽení na běŽný rok a jeho rozpočet
bere na vědomí organizační řád sdruŽení

K p|atnosti rozhodnutí ve věcech vyjmenovaných v odst. 6, písm. j)' písm. k) stanov je vŽdy
třeba minimá|ně třípětinové větŠiny z přítomné nadpo|oviční větŠiny členů sdruŽení s h|asem
rozhodujícím'

čl. x|.
Výbor sdružení

Výbor sdruŽení je nejvyŠŠím výkonným orgánem sdruŽení, kteriý sdruŽení řídí mezi
zasedánÍmi va|né hromady. Výbor je nejméně tříčlenný, nejvýše pětič|enný. Ze svého středu
volí předsedu sdruŽení. Počet č|enů uýboru je vŽdy |ichý'
Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se Ve věcech, které nejsou výs|ovně svěřeny va|né
hromadě anebo ve věcech, které mu by|y u|oŽeny va|nou hromadou, příp. ve věcech
předvídaných Stanovami nebo organizačním řádem sdruŽení.
Rozhodnutí výboru je přijato, jeJi přítomna minimá|ně nadpo|oviční většina jeho č|enů a z nich
pro konkrétní návrh rozhodnutí h|asova|a jejich minimálně nadpo|oviční větŠina. V případě
rovnosti h|asů rozhoduje h|as předsedy.
o zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání
zÚčastni|, jaké otázky by|y předmětem jednání a jak by|y konkrétně rozhodnuty.
Přípravu podk|adů pro jednání výboru zajišťuje předseda' ktený rovněž zodpovídá za
administrativu sdruŽení'
Výbor a jeho předseda předk|ádají va|né hromadě na jejím zasedání písemné materiály a
zprávy, které je va|ná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.
Výbor sdruŽení je povinen mít pravide|ný měsíční přeh|ed o p|nění schvá|eného rozpočtu, o
stavu účtu, finanční hotovosti , o jeho poh|edávkách a závazeích a o stavu majetku.
Za odstoupivŠího člena výboru můŽe výbor kooptovat jiného č|ena sdruŽení starŠího |8 |et,
Výbor dále rozhoduje
a) o převodech movitého i nemovitého majetku sdruŽení, o jeho nabyivání izcizování
b) o přijetí nového č|ena sdruŽení
c) o vy|ouÓenÍ č|ena sdruŽení. Rozhodnutí o vylouěení č|ena sdruŽení nemá odkladný účinek.

Proti rozhodnutívýboru je vy|uěovaný člen oprávněn podat Žádost k nejb|iŽší va|né
hromadě o přezkoumání rozhodnutí výboru.

d) vypracovává a přijímá organizační řád sdruŽení
e) určuje qýši ročního č|enského příspěvku

č|. XIl.
Předseda sdruŽení

Předseda sdruŽení je statutárním orgánem sdruŽení, kteý zastupuje sdruŽení navenek vůči
třetím osobám /statutární orgán/,pokud není ve Stanovách uvedeno jinak a zodpovídá za
správu a řízení sdruŽení.
Předseda je dá|e oprávněn :

a) svo|ávat řádnou valnou hromadu
b) řídit zasedání výboru sdruŽení, které svolává nejméně jedenkrát za tři měsíce či d|e

potřeby
c) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém by| pověřen usnesením valné hromady nebo

výboru, popř. organizačním řádem sdruŽení, vŽdy však v sou|adu se Stanovami

2.

J.

4.

6.

B.
9.

1.

2.
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za nepřítomného předsedu jednají V rozsahu jeho pravomocí dva č|enové rr.ýboru

čl. x||!.
Majetek a hospodaření sdružení, jednání jeho jménem

Majetek sdruŽení fuoří zejména finanČní fondy, DH|M' HlM' NHIM, poh|edávky a jiná
majetková práva. o majetku vede sdruŽení předepsané úČetní, inventární, statistické a
daňové sestavy avýkazy a dbá o jeho ná|eŽitou ochranu.
Zdrqe majetku tvořízejména :
a) členské příspěvky
b) dary a příspěvky od třetích osob
c) př|jmy z Činnosti sdruŽení dle jeho cíle a pos|ání
d) př|jmy z rek|am, pronájmu li zeizení majetku
e) přtjmy z vkladů, úětů sdruŽení
0 dotace, subvence z republikového rozpočtu či rozpočtů obecních nebo EU.
Hospodaření se řídí ročním p|ánem činností a rámcovým rozpočtem, schvá|eným va|nou
hromadou. Za hospodaření odpovídá výbor. Za jednotlivé finanční a účetní operace a za
právní Úkony jménem sdruŽení ti č|enové či zaměstnanci, kteříje proved|i nebo uzavře|i.
Finančními prostředky sdruŽení v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda sdruŽení,
příp. pověřený člen výboru čizaměstnanec sdruŽení.
Jménem sdruŽení jedná a toto zastupuje ho navenek předseda. Právní Úkon Či úkon v
ob|igatorní písemné formě musí v|astnoručně podepsat vŽdy předseda, ktený ke svému
podpisu připojí otisk razítka sdruŽení. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí
sdruŽení Škodu, odpovídá za ní sdruŽeníd|e p|atného práva.
K pravide|ným pok|adním operacím a bezhotovostnímu sýku zřizuje výbor sdruŽení pok|adnu
a dále pak běŽný účet. Podpisové právo zajiŠťuje výbor tak, Že dispoziční právo k účtu se
svěřuje předsedovi, popř. společně dvěma členům výboru, kteří budou výborem určeni.
Je.li to uŽiteČné, můŽe výbor sdruŽení pro Účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat
pojistné sm|ouvy,

čl. XlV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto Stanovy nabudou Účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České repub|iky d|e zák.
č. 83/1990 Sb.' o sdruŽovánÍ občanů.

V Hranicích an.. .1,.ld. |.',á:/:ť2

Podpisy č|enů př ípravného výboru:

Mgr.

d)
e)

ó'

4.

5.

6.

7.
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