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I.                    Základní ustanovení 

  

1.   Tělovýchovná jednota Tenisový klub Lipník nad Bečvou, z.s. (dále jen TJ TK 

z.s.) je zapsaným spolkem s právní subjektivitou. 

2.   Sídlem TJ TK, z.s. je Lipník nad Bečvou, ulice Boženy Němcové 1574,  PSČ 

751 31. 

http://www.tenislipnik.estranky.cz/
mailto:tenis.lipnik@seznam.cz


3.  TJ TK, z.s. zajišťuje pro členy zájmového spolku a ostatní veřejnost 

tělovýchovnou a sportovní činnost a společenskou činnost v rámci zapsaného 

spolku. 

  

II.                  Členství, práva a povinnosti členů  

1.    Řádným členem TJ TK, z.s. se může stát každá osoba starší 15-ti let, bez ohledu 

na svou společenskou nebo politickou orientaci či náboženské vyznání, která 

podáním přihlášky vysloví souhlas s členstvím v klubu a bude respektovat 

stanovy spolku a další vnitřní předpisy. 

2.   Mládež do věku 15. let může získat mládežnické spolkové členství za stejných 

podmínek jako v části II., bodu 1. Stanov za předpokladu písemného souhlasu 

zákonných zástupců a po splnění povinností týkajících se spolkových poplatků 

stanovených členskou schůzí pro mládežnickou kategorii a pro příslušné období. 

3.   Spolkové členství lze založit podáním přihlášky prostřednictvím výboru TJ TK, 

z.s. , složením zápisného a členského poplatku, přičemž členství vzniká vždy 

schválením členskou schůzí TJ TK, z.s.. 

4.     Seznam členů spolku vede Výbor TJ TK, z.s.. Zápis do seznamu členů spolku 

vzniká chválením členství na základě podané přihlášky a splněním povinností 

dle bodu II. 3. Výmaz se seznamu členů je proveden zejména po sdělení vůle 

člena spolku o vystoupení ze spolku, úmrtím, nesplněním členskou schůzí 

stanovených povinností zejména nezaplacením spolkových příspěvků nebo 

vyloučením člena ze spolku. Seznam členů spolku není veřejně přístupný. 

5.     Základní práva členů TJ TK, z.s. jsou: 

a)       využívat výhod plynoucí ze svého členství při tělovýchovné, 

sportovní a společenské činnosti 

b)    požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů 

TJ TK, z.s. 

c)         volit a být volen do orgánů spolku po dosažení od 18. let věku 

6.         Základními povinnosti člena TJ TK, z.s.  jsou: 

a)       řádně a včas plnit povinnosti stanovené členskou schůzí spojené 

s členstvím ve spolku 

b)      v případě zvolení do orgánů TJ TK, z.s.  se aktivně podílet na práci 

7.         Členství zaniká: 

a)       zrušením členství ze strany člena 

b)      úmrtím člena, resp. zánikem TJ TK, z.s. 

c)       neuhrazením spolkových poplatků či příspěvků v termínu nebo 

neuhrazením spolkových poplatků či příspěvků ve členskou schůzí 

TJ TK, z.s. schválené výši. 

d)      vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze 

  

III.                Spolkové příspěvky, poplatky a zápisné  

1.    Spolkové příspěvky jsou projevem spolkové příslušnosti. Výši příspěvků a 

poplatků schvaluje členská schůze pro příslušné období. 

2.   Zápisné je jednorázový vstupní příspěvek. Zápisné a výši zápisného schvaluje 

členská schůze TJ TK, z.s.  



3.    Spolkové poplatky za využívání zařízení spolku schvaluje členská schůze TJ 

TK, z.s. pro příslušné období. 

4.        Spolkové příspěvky, poplatky a zápisné jsou součástí rozpočtu TJ TK, z.s.. 

Poplatky se stanovují zejména v souvislosti se sportovním využíváním areálu TJ 

TK, z.s.. 

  

IV.                Orgány zapsaného spolku 

1.         Orgány TJ TK, z.s. jsou: 

a)       členská schůze TJ TK, z.s. 

b)      výbor TJ TK, z.s. 

c)       předseda a místopředseda 

d)      kontrolní komise 

2.         Nejvyšším orgánem TJ TK, z.s. je členská schůze, která se schází minimálně 

1x za rok a kterou svolává výbor TJ TK, z.s.. Pokud o svolání mimořádné 

členské schůze požádá předseda TJ TK z.s., místopředseda TJ TK, z.s., výbor TJ 

TK nebo 1/6 všech členů starších 18 let, musí být svolána zpravidla předsedou 

TJ TK z.s. , místopředsedou TJ TK z.s. nebo výborem TJ TK, z.s. nejpozději do 

30. dnů od takového podnětu ke svolání, kdy žádost o svolání mimořádné 

členské schůze je přípustná pouze písemně a to na adresu spolku nebo emailem 

na adresu předsedy spolku. 

3.     Výbor TJ TK, z.s. je řídícím orgánem činnosti spolku v době mezi konáními 

členských schůzí. 

4.  Statutárním orgánem zapsaného spolku je předseda a místopředseda. Každý jedná 

samostatně. 

5.    Do výlučné pravomoci členské schůze TJ TK, z.s. náleží zejména: 

a)       schvalování hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti 

zájmového spolku 

b)      schvalování, zrušení nebo změny stanov  

c)       rozhodnutí o změně názvu a příp. symboliky 

d)      schvalování vnitřních směrnic a hracích řádů  

e)      volba a odvolávání členů výboru TJ TK, z.s.  a členů kontrolní 

komise 

f)        schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku 

v daném období, revizní zprávy a zprávy o hospodaření s majetkem 

g)       schvalování rozpočtu spolku pro dané účetní období 

h)      rozhodování o přijetí příp. vyloučení člena spolku 

i)         rozhodování o zrušení – zániku spolku včetně stanovení zásad 

způsobu vypořádání majetku 

j)        rozhodování o převodu majetku na jinou právnickou či fyzickou 

osobu 

6.         Do pravomoci výboru TJ TK, z.s.  patří zejména: 

a)       volba předsedy, místopředsedy a funkcionářů výboru TJ TK, z.s.  

b)      příprava zpráv, informací a návrhů ve věci plánu činnosti a 

hospodaření                          

c)       operativní plnění schváleného plánu činnosti a hospodaření a 

přijímání rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze 

d)      řízení činnosti spolku TJ TK, z.s. v daném období 



e)      zajišťování zpracování přehledů a nezbytných statistických 

zjišťování 

f)        řádné vedení evidence členské základny 

g)       zajišťování optimálního využívání, provozu a údržby areálu TJ 

TK, z.s. dle vnitřních předpisů 

h)      zajišťování případné výstavby tělovýchovných zařízení 

i)         schvalování odměn (mzdy) zaměstnancům spolku 

7.         Do pravomoci kontrolní komise patří zejména: 

a)       volba předsedy kontrolní komise 

b)      provádění kontrol a přezkumů všech ekonomických a právních 

operací, uskutečňovaných v rámci spolku 

c)       kontrola zajišťování činnosti spolku 

d)      seznamování s výsledky kontrolních činností orgány spolku 

  

V.                  Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení 

1.   Volební období orgánů TJ TK , z.s. je 2-leté, pokud členská schůze TJ TK, 

z.s.  nerozhodne jinak. 

2.     Počet členů výboru je 5 ( slovy pět ) a kontrolní komise 3 ( slovy tři ). Způsob 

volby stanovuje členská schůze TJ TK, z.s. před konáním voleb, kdy počet 

členů výboru a kontrolní komise TJ TK, z.s. musí být vždy lichý. 

3.        Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů 

spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v době 

usnášení, každý člen spolku má jeden hlas. 

4.     Výbor je schopen se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů výboru. 

Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru v době 

usnášení, každý člen výboru má jeden hlas. 

5.   Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů 

kontrolní komise. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

členů kontrolní komise v době usnášení, každý člen kontrolní komise má jeden 

hlas. 

6.    V případě usnesení o zániku TJ TK, z.s. a vypořádání jejího majetku je nutný 

souhlas 3/5 většiny všech členů spolku. 

7.     Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena jiného voleného orgánu 

spolku. 

  

VI.                Hospodaření a  majetek  

1.       Majetek spolku tvoří nemovitý majetek a finanční prostředky. 

2.    Hospodaření s finančními prostředky TJ TK, z.s. v účetním období zajišťuje 

výbor TJ TK, z.s. dle platných účetních předpisů. 

3.      Hospodaření s nemovitým majetkem TJ TK, z.s. se řídí vnitřními předpisy 

schválenými členskou schůzí TJ TK, z.s.. 

4.         Finanční  prostředky  TJ TK, z.s. tvoří: 

a)       členské příspěvky, zápisné a poplatky 

b)      příjmy ze sportovní a společenské činnosti 

c)       příspěvky a dotace svazových orgánů 

d)      příspěvky a dotace organizací, státu, kraje nebo města 

e)      nájemné za pronájem majetku a prostor spolku 

f)        dary 

  

VII.              Ustanovení  závěrečná 



  

1.         TJ Tenisový klub Lipník nad Bečvou jako vznikl jako občanské sdružení dne 

15. dubna 1992 a byl zapsán do spolkového rejstříku vedeným u Krajského 

soudu v Ostravě pod spisovou značkou L1299 dne 1. ledna 2014 na základě 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2.         Stanovy zapsaného spolku byly projednány a schváleny členskou schůzí TJ 

TK, z.s. dne: 10.3.2017. 

  

V Lipníku nad Bečvou dne:10.3.2017 

  

     Radko Černocký v.r.                                               Jaroslav Pospíšil v.r. 

      místopředseda                                                             předseda 

 


