Stanovy
I.
Základní ustanovení
Název občanského sdružení:
Tělocvičná Jednota Sokol Nová Ves
(dále jen TJ Sokol Nová Ves)

II.
Cíl a poslání sdružení
Tj Sokol Nová Ves je dobrovolným sdružením občanů provozujících
tělovýchovu,sportovní činnost (např. cvičení,kuželník,turistiku apod.),organizační a
osvětovou hospodářskou činnost.Jeho základním posláním je:
-organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ní materiální a tréninkové
podmínky
-vytvářet možnosti pro užívání sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti,zejména však mládeže obce
-vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,a to zejména svojí
vlastní hospodářskou činností
-budovat,provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení,která vlastní
nebo užívá
- vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel
v návaznosti na činnosti svých právních předchůdců
- dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného
života,kultury,zdraví apod. v obci Nová Ves,zejména formou veřejně prospěšnych
akcí,organizační a osvětovou činnosti

III.

Členství
1. Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíly sdružení.
2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor.
3. Členství vzniká přijetím za člena výborem.
4. Členství zaniká:
- vystoupením člena písemným oznámením, zaslaným výboru
- úmrtím člena
- zánikem právnické osoby
- vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady

IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
-podílet se na činnosti sdružení
-volit do orgánů sdružení
-být volen do orgánů sdružení
-obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
2. Člen má povinnost zejména:
-dodržovat stanovy sdružení
-aktivně se podílet na činnosti sdužení
-platit členské příspěvky sdružení
-dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

V.
Orgány sdružení
1. Valná hromada
2. Výbor sdružení
3. Revizní komise

VI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor
svolává valnou hromadu také vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
sdružení.
4. Valná hromada zejména:
- rozhoduje o přijetí a změnách stanov sdružení
- schvaluje úkoly sdružení pro příslušné roční období, ale i dlouhodobé, výroční
zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
- volí členy výboru sdružení
- volí členy revizní komise
- rozhoduje o zániku členství,popř. vyloučení člena sdružení
- rozhoduje o zániku sdružení a jeho majetkovém vypořádání
5. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí vždy souhlasu nadpoloviční většiny
členů sdružení.

VII.
Výbor sdružení
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Výbor má nejméně tři členy, přičemž členem výboru může být pouze člen
sdružení.

3. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

5. Výbor zejména:
- volí ze svého středu předsedu a místopředsedu
- koordinuje činnost sdružení
- svolává valnou hromadu sdružení
- rozhoduje o přijetí za člena sdružení
- organizuje a řídí hospodářskou činnost sdružení
- zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány státní správy

6. Předseda a místopředseda výboru jednají jménem sdružení, a to každý
samostatně.

VIII.
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, která za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizní komise má nejméně tři členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje na zjištěné
nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát
ročně.
4. Pro jednání valné hromady zpracovává zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé
období.
5. Revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise, který navenek jedná
jejím jménem.

IX.
Zásady hospodaření
Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdrojem majetku sdružení jsou zejména:
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- výnosy z majetku sdružení
- příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
- členské příspěvky členů sdružení
Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření za příslušné období.

X.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
- pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním je valná hromada povina současně
rozhodnout o způsobu jeho majetkovém vypořádání.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ministerstva vnitra.
2. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství i zasloužilí občané obce, kteří
souhlasí a rozhodující mírou podporují cíle sdružení a významným způsobem se
podíleli na jeho rozvoji.

V Nové Vsi dne 19.5.2003

