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POZVANKA NA CLENSKOU SCHUZI SPOLKU
Tělovýchovná

jednota Sokol Martinice

zveme tímto své členy na mimořádnou členskou schůzi:
Dne: 31.3.2016
Čas: 16:00

Místo:

čp.

6, 512 32 Martinice v Krkonoších

Program:

•

Zahájení

•

Úkony potřebné k přeregistraci spolku (sídlo, volba členů jednotlivých orgánů spolku,
nové stanovy, název)

•

Schválení usnesení, závěr

za Výbor-

předseda

Ing. Josef Vancl

Zpráva mandátové komise z mimořádné Členské schůze
Tělovýchovné

jednoty Sokol Martinice

konané dne 31. 3. 2016

Tělovýchovná

jednota Sokol Martinice sdružuje k 31. 3. 2016 celkem 95 členů z toho 57 členů

s hlasem rozhodujícím.

Mimořádná Členská schůze byla řádně svolána a účastnilo se jí celkem 30 členů s hlasem

rozhodujícím.

Za mandátovou komisi:
Petra Vanclová

~

Michaela Vanclová
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Prezenční

listina

Mimořádné členské schůze Tělovýchovné

jednoty

SOKOLA Martinice
konané dne 31. 3. 2016
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P~dle ~~ěřovaS},knihy Obecního úřadu Martinice v Krkonoších
po1. č. vidllllace ... '1.!1.1 20 16
tento/tato úplný/á*- ěásteěnj;/á* ~!kopie*,
obsahující.~;?..;-:. stran~
souhlasí doslovně s přeldloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
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viditelný zajišťovací prvek, jérižje součás~í obsah::?rávního významu této listiny.
V Martinicích v Krkonoších dne . ~•.Q.: . ~ ....
Mi~da Štefanová.

~m~/

2

POVĚŘOVACÍ LISTINA
Tělovýchovná jednota Sokol Martinice tímto stvrzuje, že
dne 31.3.2016 byli výkonným výborem do funkce předsedy a jednatele s platností na období
2016-2019 zvoleni a tímto pověřeni jednat jako statutární zástupce jménem TJ Sokol
Martinice v Krkonoších :

1/!/f

Předseda

TJ: Ing. VANCL Josef ( nar. 6.3.1967)

J"" ;)'·................. .
................. .............
~

í

'
Jednatel TJ: MEJVALD Leoš (nar. 11.5.1968)

Pravdivost

údajů

stvrzuje za výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Martinice

Otakar Vašek ( nar. 13.1 0.1982)
David Svoboda (nar. 30.4.1985)

..............ú..:Q......................

. . . . . . J.f... . . . . . . . . .
Razítko:

Martinice v Krkonoších 1.4.2016
Podle ověřovací ~1hy Obecního
poř. č. vidimace . .1. '?..1 20 16

úřadu Mar1inice v Krkonoších

tento/tato úplný/á*- ěitsteěrry/á* et*s*lkopie*,
obsahující -:-:-:1--:-.. stranc.v
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
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stsjnopisstll písetllRéfio vyfioto;leRí roffiťld:Htttí nebo výroku rozhodnut!*,
obsahujícím ·-:-:--:1-::. stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsafiHje/neobsahuje*
viditelný zajišťovací prvek, jenž je souči'tí obsahu právního významu této listiny.
-- h d ne .....
-1! . . . ~ ..............
t>lo/~ .
· · · h V Krk OnOSIC
V M artlll!CIC
Mi~da Štefanová

~~I

STANOVV
Tělovýchovná

jednota Sokol Martinice
I.

Základní ustanovení

1.

Tělovýchovná

jednota Sokol Martinice

(dále jen Sokol) je dobrovolným

sdružením fyzických osob provozující sportovní činnost a činnosti s tím spojené.

2. Sokol byl zaregistrován ministerstvem vnitra dne 4. 4. 1991 a v souladu s § 3045
NOZ je považován za zapsaný spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. značkou L455.
3. Sídlem spolku je čp. 6, 512 32 Martinice v Krkonoších.

ll.
Účel spolku

Základním posláním Sokola je:
a) organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni odpovídající podmínky,
b) sdružovat členy, hráče a zájemce o trvalý rozvoj sportu v místě působnosti,
zejména pak příznivce z řad mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá; provozovat hospodářskou činnost za účelem získávání finančních
prostředků,

které budou využity k financování hlavní činnosti spolku,

d) vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních
pravidel,
e) hájit zájmy členů Sokola, za tím účelem spolupracovat s orgány obce,
s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

111.
Orgány Sokola
1. Orgány SOKOLA jsou:
a) valná hromada, jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor, jako orgán výkonný,
c) předsednictvo (předseda a jednatel), jako kolektivní statutární orgán.

2. Valná hromada
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sokola, je složená ze všech jeho členů
starších 18 let.
2.2. Schůze valné hromady se konají nejméně jedenkrát ročně.
2.3. Valná hromada
a) rozhoduje o zániku Sokola a v tomto případě současně i o majetkovém
vypořádání,

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Sokola,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Sokola,
d) volí výkonný výbor,
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Sokola,

f) schvaluje výši

členských příspěvků členů

g) schvaluje nákup

(pořízení)

Sokola,

a zcizení nemovitého majetku.

2.4. Valná hromada je usnášeníschopná za

přítomnosti nadpoloviční většiny

všech

členů. K platnosti usnesení valné hromady je za-potřebí souhlasu alespoň
nadpoloviční většiny přítomných,

pokud valná hromada nerozhodne jinak.

2.5. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení řádně svolané valné hromady
není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná
v

počtu přítomných.

2.6. Valnou hromadu svolává výkonný výbor Sokola nebo

minimálně

1/3

členů

Sokola.
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů Sokola v období mezi jednotlivými
valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech týkajících se chodu Sokola, pokud
nejsou ve

výlučné

pravomoci valné

hromady.

Funkční

období zvoleného

výkonného výboru jsou 3 roky.
3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské
základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, jednatele a pokladníka.
Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor

podle

potřeby, nejméně

však jednou za 3

měsíce.

3.3. Výkonný výbor zejména:
a) svolává zasedání valné hromady, svolání probíhá obvyklým způsobem
nejméně

b)

7 dnů před termínem konání,

zabezpečuje plnění

usnesení valné hromady,

c) organizuje a řídí činnost Sokola,
d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zeJmena k rozpočtu,
hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČUS,
jiných organizací a fyzických osob,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Sokola,

f) spolupracuje se sportovními svazy,
g) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s ostatními
organizacemi a fyzickými a právnickými osobami.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů a k platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných.

3.5.

Ukončení

mandátu ve výkonném výboru je možné na

základě

vlastního

rozhodnutí člena výboru nebo na základě rozhodnutí valné hromady.
3.6. Doplňující volba členů do výkonného výboru je možná pouze rozhodnutím
valné hromady. Doplnění není nutno provádět, neklesne-li v průběhu volebního
období počet členů výkonného výboru méně jak o 1/3 zvoleného počtu.
4.

Předsednictvo

4.1.

Členy

kolektivního

statutárního

orgánu

a jednatel. Jménem Sokola jednají tito

předsednictva

členové

každý

jsou

samostatně.

předseda
Předseda

nebo jednatel mohou na základě plné moci pověřit jiného člena výkonného výboru
k jednání za Sokol.
4.2.

Předsedu

kryje s jejich
4.3.

a jednatele volí výkonný výbor na dobu 3 let. Jejich

funkčním

Předseda

obdobím

člena

funkční

období se

výkonného výboru.

a jednatel vykonávají činnosti v souladu s pravomocemi

udělenými

valnou hromadou nebo výkonným výborem.
a) svolávají a

řídí

zasedání výkonného výboru,

b) předkládají valné hromadě výroční zprávu a zajišťují programově jednání
valné hromady,
c) zajišťují vedení administrativy a hospodaření s vlastními finančními
prostředky

Sokola.

IV.
Společné

zásady

členství

1. Členem Sokola se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba,
která souhlasí s posláním Sokola a uhradí členské příspěvky stanovené valnou
hromadou v

příslušném

2. Registraci

členů,

roce.

otázku členských průkazů apod. stanoví valná hromada.

v.
Práva a povinnosti

1. Základní práva

řádných členů

členů

Sokola jsou:

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního
a

společenského

života v rámci Sokola jako celku a to za podmínek Stanov

Sokola a v případě účasti v soutěžích sportovních svazů, též podmínek jejich
soutěžních řádů,

b) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď
přímo

anebo prostřednictvím člena výkonného výboru,

c) účastnit se jednání orgánů Sokola, jedná - li se o jeho činnosti nebo
chování,
d) volit a být volen od 18- ti let věku do všech volených orgánů Sokola.

2. Základní povinnosti řádných členů Sokola jsou:
a) dodržovat Stanovy a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Sokola,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Sokolu k zabezpečení
jeho

činnosti,

jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

d} řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s jeho členstvím a činností v Sokolu, pokud o tom příslušný orgán Sokola
dle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení
rozhoduje výkonný výbor,
c) výmazem v případě neplacení členských příspěvků po dobu více jak 2
roky,
d) úmrtím člena či zánikem Sokola.
Vl.
Majetek Sokola a hospodaření

1. Zdrojem majetku Sokola jsou zejména:
- příspěvky členů Sokola,
- příspěvky a dotace od sportovních svazů,
-

příjmy

z vedlejší

hospodářské činnosti,

-státní příspěvky, dotace od ČUS, MŠMT a jiných organizací a osob.

2. Majetek Sokola je v jeho

výlučném

vlastnictví jako celku. O nakládání

s majetkem rozhoduje výkonný výbor vyjma pořízení a zcizení nemovitého
majetku dle bodu 111. 2.3.g
3. V

případě

zániku Sokola bude veškerý majetek Sokola

o jejímž způsobu rozhodne valná hromada.

předmětem

likvidace

•
Vlil.
Závěrečné ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají

účinnosti

dnem založení do sbírky listin a byly schváleny

valnou hromadou dne 31. 3. 2016.

'
Ing. Josef Vancl

