Stanovy

Tenisového klubu Velké Hoštice
Článek 1
Název a sídlo

Název : Tenisový klub Velké Hoštice;
sídlo Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice
(dále jen klub).

2. Člen klubu je povinen zejména :
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů klubu
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou
hromadou
Článek 5
Orgány klubu

Článek 2
Cíl a účel činnosti klubu

1. Klub je společenstvím neuzavřeného počtu osob.
Cílem je organizování a zabezpečování rozvoje
sportovní činnosti v obvodu své působnosti a vytvářet
všem členům podmínky pro jejich sportovní vyžití.
2. Za tímto účelem klub:
• shromažďuje finanční prostředky pro
zabezpečení a financování svých aktivit,
• pořádá sportovní, kulturní a další společenské akce.

Orgány klubu jsou valná hromada a výkonný výbor.
Článek 6
Valná hromada klubu

Článek 2
Členství

1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, kterou
tvoří všichni členové klubu.
2. Výkonný výbor svolává valnou hromadu podle
potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Do výlučné působnosti valné hromady patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy výkonného výboru,
rozhodovat o počtu členů v orgánech klubu
c) schvalovat roční účetní závěrku

O přijetí člena rozhoduje na základě přihlášky výkonný
výbor dle zásad členství, které schvaluje valná
hromada klubu.

Článek 7
Výkonný výbor klubu

Článek 3
Členská evidence
1. Klub vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v

souladu se skutečným stavem. Seznam členů není
zpřístupněn.
2. Do členské evidence se zapisuje jméno, bydliště,
datum narození (u právnických osob název, sídlo, IČ) a
popř. další rozhodné skutečnosti.
3. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v klubu
provádí výkonný výbor klubu, a to ve lhůtě 15 dní ode,
kdy se dozví o skutečnosti, jež má mít za následek
provedení zápisu nebo výmazu informací uvedených
v seznamu členů.
Článek 4
Členská práva a povinnosti

1. Výkonný výbor klubu tvoří předseda, hospodář a
sekretář.
2. Výkonný výbor vede evidenci členů klubu,
hospodaří s majetkem klubu, vede účetnictví klubu a
rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou
zákonem, stanovami nebo rozhodnutím valné hromady
klubu vyhrazeny jinému orgánu.
3. Výkonný výbor se schází podle potřeby, svolává jej
kterýkoliv člen výboru.
Článek 8
Statutární orgán – jednání za klub

Statutárním orgánem klubu je výkonný výbor. Za klub
jsou oprávněni jednat všichni členové výkonného
výboru, každý z nich samostatně. Další členové klubu
mohou jednat za klub na základě pověření předsedou.
Článek 9
Hospodaření klubu

1. Člen klubu má právo zejména:

• účastnit se jednání a rozhodování valné hromady,
• volit orgány klubu
• být volen do orgánů klubu, má-li plnou způsobilost
k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let.

Klub hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
podle zákonných předpisů o rozpočtu schváleného
valnou hromadou na období kalendářního roku.

Stanovy odsouhlaseny na valné hromadě Tenisového klubu Velké Hoštice dne 6.9.2017.

