STANOVY
TRI CLUB Dobruška, o.s.
se sídlem v Dobrušce, Doly 425
I.
Všeobecná ustanovení
1. TRI CLUB Dobruška, o.s. se sídlem v Dobrušce, Doly 425, 518 01 (dále jen TCDKA) je
dobrovolná politicky nezávislá organizace.
2. Cílem činnosti je provozování a podpora triatlonu a disciplín v něm obsažených.
II.
Členství, práva a povinnosti členů
3. Členem TCDKA se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí a řídí se těmito
stanovami.
4. Člen TCDKA má právo:
a) volit a být volen do vedení TCDKA,
b) posuzovat činnost TCDKA, jeho vedení i jeho jednotlivých členů.
c) předkládat k projednání návrhy k činnosti TCDKA,
d) podílet se na činnosti i výsledcích činnosti TCDKA,
e) účastnit se projednávání všech záležitostí týkajících se činnosti TCDKA.
5. Člen sdružení je povinen:
a) přispívat k činnosti spolku,
b) platit členské příspěvky.
6. Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. O přijetí za člena
rozhoduje výkonný výbor TCDKA.
7. Členství zaniká odhlášením se, neplacením členských příspěvků, vyloučením člena.
III.
Organizační výstavba
8. Nejvyšším orgánem TCDKA je členská schůze.
Členská schůze:
a) volí výkonný výbor TCDKA a případně volí revizní komisi TCDKA,
b) rozhoduje o vyloučení člena z TCDKA,
c) určuje zásady hospodaření a způsob vynakládání a využívání prostředků TCDKA,
schvaluje rozpočet TCDKA,
d) určuje způsob a zásady práce v činnosti TCDKA pro příští období, schvaluje
organizační řád a další interní předpisy,
e) stanovuje výši členských příspěvků,
f) volí předsedu TCDKA,

g) rozhoduje o přijetí a schvaluje změny těchto stanov,
h) rozhoduje o vzniku a zániku TCDKA, v případě zániku o majetkovém vypořádání,
i) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TCDKA.
Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách. Členskou schůzi TCDKA
svolává výbor TCDKA nebo předseda TCDKA minimálně jednou za rok, nebo pokud o to
požádá alespoň jedna třetina členů TCDKA. Koná se nejpozději do jednoho měsíce od podání
takového podnětu.
O konání členské schůze musí být vyrozuměn každý člen TCDKA způsobem v TCDKA
obvyklým nejméně 7 dní před konáním členské schůze.
Členská schůze je usnášeníschopná pokud se jí zúčastní alespoň 1/3 členů TCDKA s hlasem
rozhodujícím.
9. Způsob voleb (hlasování) se provádí veřejně nebo tajně. O způsobu provedení voleb
(hlasování) rozhodují na členské schůzi členové TCDKA.
Volba (hlasování) je právoplatná, pokud pro volí (hlasuje) nadpoloviční část na členské schůzi
přítomných členů TCDKA s hlasem rozhodujícím. Při zániku TCDKA musí pro zánik
hlasovat minimálně ¾ všech členů s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy TCDKA.
Každý člen TCDKA má pouze jeden hlas. Hlas rozhodující mají členové TCDKA od roku,
kdy dosáhnou 18ti let. Ostatní členové mají hlas poradní. Právo hlasovat mají členové starší
15ti let. Za mladší 18ti let mohou hlasovat jejich zákonní zástupci.
10. Výkonný výbor TCDKA řídí a organizuje činnost TCDKA v době mezi členskými
schůzemi a hospodaří s prostředky sdružení podle stanovených zásad. Rozhoduje ve všech
věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, nebo v kterých členská schůze
nijak nerozhodla. Činnost výkonného výboru TCDKA řídí a organizuje předseda TCDKA.
Minimální počet členů výkonného výboru TCDKA jsou tři včetně předsedy TCDKA.
11. Oprávněnost jednat za TCDKA má předseda TCDKA a na základě pověření výboru
TCDKA pak kterýkoliv člen TCDKA. Nečlenové TCDKA mohou jednat za TCDKA jen na
základě písemného pověření výboru TCDKA, které musí podepsat minimálně dva členové
výboru TCDKA.
IV.
Hospodaření
12. TCDKA získává prostředky pro svojí činnost z:
a) členských příspěvků členů,
b) příspěvků a darů nečlenů,
c) dotací,
d) vlastní hospodářské činnosti.
13. Kontrolu hospodaření provádí kontrolní a revizní komise TCDKA.
V.
Závěrečná ustanovení
14. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi.
V Dobrušce dne16.11.2007

Výkonný výbor
Petr Sobotka, předseda,
bytem Pulice 47,518 01 Dobruška, r.č. 730823/3042
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Ing. Václav Rašek, člen výkonného výboru,
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Aleš Černý, člen výkonného výboru,
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