Stanow spolku Tělovýchovná iednota Hostivice. z.s.

1.

Základní ustanovenírnázev a sídlo spolku

1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu

zákona ě. 83ll990 Sb., o sdružováníobčanů,se s
účinnostízákona ě. 8912012 Sb., občanskéhozákoníku (dále jen ,,NOZ"), tedy od
I. l. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

2.

TJ Sokol Hostivice se s ohledem na § 216 NOZ mění na: Tělovýchovná
jednota Hostivice, z.s. (dále jen ,,Spolek" nebo ,,TJ"). V běžnémkorespondenčním
Nrázev

styku nebo při propagaci spolku |ze používat zkratku TJ Hostivice.

3. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. je

samosprávný a

dobrovolný svazek sportovních oddílů,které jsou zák|adnim otganizaěnim článkem
Spolku a jejichž účelema hlavní činnostíje provozování sportovní činnosti,
tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou
veřejnost. Členy sportovních oddíly jsou fyzické osoby.

4.
5.

Sídlem Spolku je město Hostivice na adrese Litovická 452,253 01 Hostivice.
Spolku bylo přiděleno IČ: 16949412.

6. Vnitřní organizace

Spolku, ptáva a povinnosti členůi volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplnémznénívsídle Spolku.

2.

Účet a hlavní činnost Spolku

1. Hlavním posláním Spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšnézabezpečení
provozování a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalšíchsportovně pohybových aktivit
občanůve Spolku sdružených ato zejména:

a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti,
která se realizuje vjeho oddílech

b) vfiářet

c)

širokémožnosti užívánísvých sportovišť a sportovišť svých oddílů

pro zájemce zíad spolku i veřejnosti, zejménapakmládeže,

budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo
užívá,a dále podporovat budování, provozováni a údržbusportovních

zaíízení,
d) provozovat ve svých oddílech sportovní a obdobnou činnost pro členskou

e)

f)

g)
h)
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zák|adnu i ostatrrí zájemce z řad veřejnosti,
hájit zájmy svých členů,zatíínúčelemspolupracovat s orgány sátní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
pořádat nebo podílet se na pořádáni sportovních a sportovně kulturních akcích,
dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a veřejného
života, v místě své působnosti,
spravovat vlastní majetek.

2.

a

_r_

Tělovýchovná jednota Hostivice můževýlučně k podpoře své hlavní ěinnosti
provozovat vedlejšíhospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné
výdělečnéčinnosti atimvfiáíet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

Hlavní sportovní činnost Spolku můžeblit financována především, ale nejenom, z
členských příspěvků dle čl. 6. Stanov, gtantů, sponzorských daru a i ze zisku z
vedlejších činnostídle čl. 3. Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo
příjmu, použije Spolek §rto příjmy k pokrýí nákladů na spolkovou sportovní činnost,
či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou
náklady.

3.

Vedlejšíhospodářská ěinnost Spolku

l. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, můžeSpolek

vykonávat i hospodářské či jiné vedlejší výdělečnéčinnosti a to jak pro podporu
hlavní činnosti, tak i za účelemhospodárného využitímajetku Spolku. Zisk z těchto
činnostíSpolek používápředevším k podpoře hlavních činnostídle čl. 2. těchto
Stanov, dalšíchspolkových činnostía k úhradě nákladů na vlastní správu.

2.

Vedlejšíhospodářskou činnostíSpolku je živnostenské podnikání na základé
živnostenského oprávnění s předmětem podnikání ,,Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách I až 3 živnostenskéhozákona" - obor činnosti Ubytovací
služby.

4. členství

l.

Členstvíve Spolku je dobrovolné. Členstvímvznikají práva a povinnosti člena
Spolku.

J.

Členem Spolku se můžesátkaždáfyzickáosoba, bezrczdílu pohlaví a věku, která
souhlasí s posláním Spolku a uhradí členský příspěvek na daný kalendářní rok.

4.

Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství.Žádost o
členstvímusí blit podána v písemné formě.

5.

Členstvíve Spolku zanikánásledujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupení člena; členstvípak končídnem doručenípísemného

.oznámeni o ukončeníčlenstvíVýkonnému výboru, není-li v oznámení o ukončení
člensfuíuvedeno jinak;
b) úmrtímčlena nebo prohlášením členaza mrfuého;
c) vyloučením člena; pak členstvíkončídnem doručenírozhodnutí o vyloučení
člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud člen svým jednáním porušuje
cíle, principy a poslání Spolku dle čl. 2. těchto Stanov nebo pro porušení
členských povinností dle čl. 5.2. těchto Stanov;
d) zánikem spolku.
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6.

Při zániku členstvíve Spolku nemá člen právo na majetkové vypořádání.

5.
1.

Řaany člen Spolku mátato členská práva:

a)
b)

podílet se na činnosti Spolku;
být pravidelně informován o dění ve Spolku;
podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky k činnosti Spolku, výadovat
zprávy o činnosti Spolku a jejích orgánů, stavu majetku a hospodaření a
obdržet odpověd'na své podání v přiměřené době;
od 18 let se účastnitčlenských schůzíoddílů,být zvolen delegátem na
Shromáždění delegátů Spolku s hlasem rozhodujícím,volit orgány Spolku a
být volen do řídícícha kontrolních orgánů Spolku.

c)

d)

2.

Práva a povinnosti člena

Řaanli člen Spolku má povinnost:

a)
b)

c)

d)
e)

dodržovat stanovy Spolku a usnesení Shromáždění delegátů;
platit člensképříspěvky ve stanovené výši podle rozhodnutí a schválení
členskou schůzísportovního oddílu, kde je člen registrován;
chránit azachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
aktivně se podílet na činnosti Spolku;
pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

6.
1. Všichni členovéSpolku

Člensképříspěvky

platí člensképříspěvky.

2. Výši a

splatnost členskéhopříspěvku za individuální členstvíurčíčlenská schůze
oddílu, kde je člen registrován a schválí jej Shromáždění delegátů Spolku.

3.

Členský příspěvek |ze na základě písemné žádosti prominout či snížit,jsou-li pro to
váůnédůvody. O prominutí či sníženírozhoduje Výkonný výbor nazák|adě žádosti,

4.

Splatnost členskéhopříspěvku lze na žádost odložit. O odloženísplatnosti rozhoduje
opět Výkonný výbor.

7.

Seznam členů

1. Spolek vede

seznam členův členěnípodle oddílů. V seznamu členůoddílu se u
každého člena uvádějí následující údaje:
Jméno a příjmení

Bydliště
Datum narozeni
Rodné číslo
tel. ě./email

2.
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Zápis a výmazy ze seznamu členůprovádí pověřený člen Výkonného výboru. Zápis
nového člena do seznamu členůse provádí ve lhůtě 30 dnů od vzniku členstvía
výmazě|enaze seznamu členůve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
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3.

Seznam členůje neveřejný a sloužíVýkonnému výboru pro evidenčnía statistickou
činnost. Odesláním žádosti dle čl. 4. Stanov člen Spolku vyjadřuje svůj souhlas
evidencí svého členstvív seznamu členů,který obsahuje údaje člena dle ěl. 7 .1.

8.
1.

Organizace spolku

Organizaění strukturu Spolku tvoří:

a) Shromáždění delegátů jako orgán nejvyšší.
b) Výkonný výborjako orgán výkonný.

c)

Předsedajako orgán statutární.

d) Kontrolní komise jako orgán kontrolní.
e) Členská schůze oddílu.
2.

Funkčníobdobí volených orgánů jsou 4 (čtyri) roky. Členovévolených orgánů
Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého
orgánu do nejbližšíhozasedání Shromáždění delegátů. Členstvíve volených orgánech
zaniká zánikem členstvíve Spolku dle čl. 4.5 Stanov, uplynutím funkčníhoobdobí
nebo odvoláním člena voleného orgánu nadpolovičním počtem přítomných členů
Spolku na Shromáždění delegátů.

9.
a
J.

Shromáždění delegátů

Shromráždění delegátů je tvořeno shromrážděním zvolených delegátů jednotlivých
sportovních oddílůSpolku schválených členskou schůzísportovních oddílůSpolku.
Shromáždění delegátů je nejvyššímorgánem Spolku.

jsou volení na členských schůzích jednotlivých oddílů,kdy na 15 členů
oddílu připadá 1 delegát a hlasem rozhodujícím. Vpřípadě, kdy oddíl má méně než

4. Delegáti

15 členůmá právo účasti1 delegáta na Shromráždění delegátů s hlasem rozhodujícím.
5.

Shromáždění delegátů se koná pravidelně jednou za dva roky a svolává ji písemným
oznámením Výkonný výbor, a to minimálně 30 kalendářních dnů před termínem
konání. Pozvánka musí vždy obsahovat místo, čas konání a program jednání
shromáždění.

6.

Výkonný Výbor je rovněž povinen svolat Shromráždění delegátů z podnětu nejméně
2l3 č|enslcých oddílůnebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě
výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručenířádného podnětu, je ten, kdo podnět
podal, oprávněn svolat Shromáždění delegátů sám.

7.

Shromáždění delegátů můžebýt odvoláno

či odloženo způsobem, jakým bylo

svoláno.
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Právo účastina Shromáždění delegátů, právo hlasovat a volit mákaždý člen Spolku
starší18 let, kteý byl členskou schůzíoddílu zvolenjako delegát.

9.

Shromáždění delegátů zejména:
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a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

D

j)

k)

D

rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučeníSpolku a s tím spojené
likvidaci nebo vypořádáni ptáv, závazků a majetku Spolku.
schvaluje a mění Stanovy a určuje symboliku Spolku;
volí a odvolává členy Výkonného výboru a členy Kontrolní komise;
rozhoduje o zíízeníči zrušenísportovních oddílů;
projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru;
projednává zprávu o činnosti, hospodaření a stavu majetku Spolku, tuto
zprávu schvaluje nebo k ní činívýhrady apíijímánápravná opatření;
projednává a schvaluje zprávu Kontrolní komise;
projednává a schvaluje rámcový rozpočet Spolku pro následující období;
schvaluje doporučenou výši ročníhočlenskéhopříspěvku sportovních oddílů
na roění období a termín jeho úhrady;
stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příštíobdobí;
rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem;
rozhoduje o návrhu ělena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

10. Shromržděnídelegátů je usnášeníschopné za přítomnosti nadpolovičnívětšiny jejích

účastnftůs hlasem rozhodujícím.V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení
s hlasem roáodujícím, je Shromáždění
není přítomna nadpoloviční většina účastníků
delegátů usnášeníschopné v počtu přítomných.

1l. K platnosti usnesení Shromáždění delegátů je potřeba nadpolovičnívětšina
přítomných, pokud tyto stanovy neurčíněco jiného.

o

12.

K platnosti usnesení Shromáždění delegátů

13.

O zá|ežitosti, kíerá nebyla uvedena v pozváncejako bod programu jednání, lze jednat
a rozhodnout o ní v případě, že stim souhlasí alespoň 2l3 většina přítomných.

záležitostech uvedených v

článku 9. odst. 9. písm. a), b) a k) je potřeba alespoň 2/3 vétšinapřítomných.

řídíaž do zvo|eni předsedajícího Shromáždění delegátů
výkonného výboru nebo pověřený člen výboru. Blížeupravuje pruběh

14. Shromáždění delegátů

předseda
zasedání Shromáždění delegátů jednací řád. V případě volebního Shromáždění
delegátů volební řád.
15.

Ze Shromáždění delegátů je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo ho zaháji| a předsedal mu, jaké dalšíorgány Shromáždění
delegátů byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn
nahlžet do zápisu v sídle TJ Hostivice.

10.

Výkonný výbor

je

nejvyššímvýkonným orgánem Spolku mezi zasedánimi
Shromáždění delegátů, ktery pravidelně zabezpeěuje a koordinuje hlavní i vedlejší
činnost Spolku. Při své práci se řídíStanovami a usnesením Shromáždění delegátů.
Ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění delegátů.

1. Výkonný výbor

2.

Schází se pravidelně jednou měsíčněs výjimkou školních prázdnin.
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3.

Členem výboru můžebýt jenfyzická osoba starší18 let, která je plně svéprávná a
bezúhonná.

4.

Výkonný výbor tvoří 7 (sedm) zvolených členůSpolku na volebním Shromáždění
delegátů.

5. Včele Výkonného výboru je

předseda, jakožto statutární otgán TJ Hostivice. Dále
jsou jeho členy místopředseda, ktery zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti,
hospodář a a (čtyři) členové.

6.

Funkčníobdobí člena výkonného výboru jsou 4 (čtyři) roky.

7.

Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některy člen výboru, včetně předsedy, případně
mu jinak skončívýkon funkce v průběhu funkčníhoobdobí, pak Shroméůdění
delegátů provede na uvolněné místo na svém nejbližšímzasedání dodatečnou volbu.
Funkčníobdobí dodatečně zvoleného ělena výboru, včetně předsedy, končíspolečně
s funkčnímobdobím zvoleného výboru.

8. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve všech věcech, které nejsou
výslovně svěřeny Shromráždění delegátů.

9.

Rozhodnutí Výkonného výboru je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných.

jeho členů.K platnosti usnesení výkonného výboru

l0. Výkonný výbor
nerozhodlo jinak:

a)
b)

c)
d)

plní zejména následující úkoly, pokud Shromáždění delegátů

určuje termín a svolává v souladu se stanovami Shromáždění delegátů;
předkládá Shromáždění delegátů písemnézprávy, návrhy rozpočtu, informace
a navrhuje hlavní směry činnosti Spolku;
projednává arealizqe rozhodnutí a doporučení kontrolní komise Spolku;
zajišťujeplnění schváleného rozpočtu, dbá o hospo dámé využívánía o údržbu
majetku Spolku;

e) zajišťuje a koordinuje vzájemnou spolupráci s místnímiorgány města,
ostatními institucemi, právnickými i §zickými osobami k podpoře zájmů a
potřeb Spolku;

í) realizuje úkoly vyplývající z vlastních usnesení;

g) kontroluje a koordinuje sportovní činnost jednotlivých sportovních oddílů
Spolku;

h) přezkoumává

D
j)

a

schvaluje návrh ročníhorozpočtu a ročnívýsledky

hospodaření Spolku předkládané finančnímuúřadu;

dohliži na řádnou péčio majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;
přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje jejich pracovní poměr;
k) přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení;
D rozhoduje o odkladu splatnosti, snůenínebo prominutí členskéhopříspěvku
členům,pokud pro to existují závažné důvody;
m) navrhuje a schvaluje interní organizačninonny Spolku.
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11. Předseda

1
2
3
4
5

Předseda je statutiárním orgánem TJ Hostivice. Předseda zastupuje samostatně TJ
Hostivice, a to v souladu s rozhodnutím Shromráždění delegátů a výboru.
Předseda podepisuje za TJ Hostivice tak, že k vytištěnémunebo napsanému néavuTJ
Hostivice připojí svůj podpis.
V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůžeTJ Hostivice zastupovat a tyto
důvody jsou přechodného riuu, zasispuje TJ Hostivice v rozsahu jednání statutárního
orgánu místopředseda.

Členovévýkonného výboru zastupují TJ Hostivice na základě zmocnění předsedy.
Případnízaměstnanci TJ Hostivice jednají v rozsahu jim stanovených pracovních
úkolů,nebo na základě pověření předsedy TJ Hostivice.
Funkčníobdobí předsedy je pětileté s výjimkou uvedenou v bodě 3. odst. c) tohoto
čláŇu.
12.

1. Kontrolní komise je orgánem

Kontrolní komise

pro provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických

a právních operací uskutečňovaných v

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

rámci Spolku. Ve své činnosti se řídíintemími

předpisy Spolku.
Kontrolní komise je minimálně tříčlenná.
Funkčníobdobí člena Kontrolní komise jsou 4 (čtli) roky.
Členswív kontrolní komisi není slučitelnés členstvímve statutímím orgánu spolku.
Kontrolní komise volríze svého středu předsedu, ktery jedná jejím jménem ve vzáhu
k TJ Hostivice.
Rozhodnutí Kontrolní komise je přijato, je-li přítomna alespoň nadpolovičnívětšina
jejích členůa pro návrh rozhodnutí nebo usnesení hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.
Do působnosti kontrolní komise náležízejména;
a) kontrola hospodaření TJ Hostivice,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovýmiprostředky poskytnutými
ze státního rozpočtu ěi z jiných veřejných rozpočtů,či prostřednictvím České
unie sportu,
c) kontrola správnosti statistických údajůa kontrola plnění ostatních členských
povinností členskými subjekty Českéunie sportu.
Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbyteěného odkladu
výkonný výbor a následně i Shromáždění delegátů na jejím nejbližšímzasedání.
or ganizaěnimi

13.

Členská ročníschůze sportovních oddílů.

1. Projednává sportovní činnost a výsledky jednotlivých oddílůza uplynulé roční

2.
3.

Stanovy

TJ

období.

Schvaluje výročnízprávy

o činnosti oddílu za uplynulé období a

předkládá

k projednání na Shromáždění delegátů.

Navrhuje výši ročníhočlenskéhopříspěvku oddílu a jeho splatnosti apředkládá
schválení Shromáždění delegátu.

Hostivice

ji

ji ke
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4. Volí členy výboru

oddílu (předsedu, místopředsedu a členy), kteří koordinují a íídí
každodennísportovní činnosti jednotlivých oddílu ato zejména:
a) dohlížia spravuje svěřený majetek Spolku s péčířádného hospodáře;
b) zajišťuje denní provoz svěřených sportovních areálů a provádí jeho
technickou údňbu1.
c) zajištují sportovní činnost pro členy oddílu Spolku;
d) vedou evidenci členůoddílu;
e) ve spolupráci s hospodářem Spolku vedou evidenci a vybírajíschválenou
výši členských příspěvků.
|4. Právní postavení a jednání jménem Spolku

l.

Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. je svéprávnou osobou s právní osobností. Může
svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
Můžetéžke splnění svých úkolůpouživat státního nebo jiného majetku, který ji byl
předán do užíváni,

2.

Statutárním zástupcem Spolku je předsedaVýkonného výboru.

3.

Jménem Spolku jedná navenek předseda Výkonného výboru. Vjeho nepřítomnosti
místopředseda Výkonného výboru.

4.

Členovéneručízazávazky Spolkupři jeho zániku.
15.

Majetek a hospodaření Spolku

1.

Majetek Spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetkovápráva. Spolek vede o
svém majetku, příjmech a nákladech předepsané účetní,statistické, daňové sestavy,
výkazy a dbá o jejich ochranu.

2.

Prostředky na svou činnost ziskává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků,z darů právnických i fpických osob, sponzorských darů, ze státnich i
regionálních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činnostía z výnosu svého majetku.
Spolek můžedále v rozsahu těchto stanov ziskávat prostředky na svou činnost
podnikáním a vedlejšívýdělečnou činnostídle čl. 3. těchto stanov.

3.

Zdroje majetku Spolku tvoří zejména:

a)
b)

c)

d)

e)

D

g)
h)

D

StonovyTJ Hostivice

příspěvky od členů- členskéa oddílovépříspěvky;
příjmy z vlastní činnosti organizované Spolkem v souvislosti s hlavní činností,
zejména v souvislosti s provozováním sportovních zaíizení a organizovánim
sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
příjmy z vedlejšíhospodářské ěinnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
dotace, příspěvky, granty od orgánů sportovních institucí, sátního rozpočtu a
rozpočtu samosprávných celků;
dary a podpory od fyzických a právnických osob;
příjmy zreklam;
přrjmy zúětůSpolku;
příjmy z poplatků z organizovaných soutěží;
výchovné apřestupy.
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4.

Veškerétakto získanéprostředky musí b}t využivány ve smyslu těchto Stanov.
Prostředky musí bý především použity k financování hlavních činnostíSpolku
naplňujících účela cíle Spolku. Prostředky dále možno použítúhradě nákladů na vlastní

správu a případný rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
Prostředky Spolku nesmějí byt použivány k obohacováni fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře jak pro členy tak i případné zaměstnance Spolku. To nevylučuje
použitíprostředků k sociálním nebo charitativním účelům.Výjimku z tohoto ustanovení
tvoří řádná mzda ěi odměna za výkon funkce dle interních otganizaěních předpisů či
sj ednaná na zák|adé platných smluv.
6. Spolek nabyvá do svého vlastnictví, správy nebo užívánímajetek, za úěelem řádného
naplňování poslání a cílůSpolku.
7. Za ce|kový stav a výsledky hospodaření odpovídá Výkonný výbor.
8. Výkonný výbor můžečást majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je
tak zabezpečeno účelnějšívytlžitímajetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření
majetku urěí rozsah i omezení pravomocí subjektu, kteý je správou majetku Spolku
5.

pověřen.
9.

K

zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje
Spolek jedno pokladní místo. Dále je zílrcnbéžnýúčetu peněžníhoústavu. Podpisová
právak nakládání s účtemSpolku zajišťuje Výkonný výbor.
16.

1.

Zánik a likvidace Spolku

Spolek můžezaniknout dobrovolným rozpuštěním na základé rozhodnutí Shromáždění
delegátů nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.

Při zániku Spolku Shromáždění delegátů jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor

a

Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh

J.

sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej
vhodným způsobem v sídle Spolku všem členůmSpolku.
na rozdělení likvidačníhozůstatku, ktery schválí Shromráždění delegátů. Nebude-li návrh
na rozdělení likvidačníhozůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh
ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Shromáždénídelegátů předchozí návrh zamit|a.

4.

Likvidátor vypořádá likvidačnízůstatek dle schváleného návrhunavypoíádání.
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1.

2.

Stanovy

. závérečná ustanovení

Tyto Stanovy Tělovýchovné jednoty Hostivice, z.s. navazují na Stanovy TJ Sokol
Hostivice registrované MV ČR pod sp. zn. VSP/1-484 4l9I-T ze dne 5.2. I99I.
Shromáždění delegátů TJ Hostivice zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci
administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na
základé výzvy či rozhodnutí příslušnéhorejstříkového soudu můževýbor odstraňovat
všechny vady stanov k dosaženíjejich souladu s platnou právni úpravou a k dosažení
zápisu do spolkového rejstříku.

TJ

Hostivice

3. Tyto změny, úpravy a doplňky Stanov Tělovýchovné jednoty Hostivice,

z. s. nabýuaji
účinnostidnem jejich registrace u rejstříkovéhosoudu podle zákona č. 89l20l2 Sb.,
Občanský zákoník.

4.

Znění těchto Stanov bylo schváleno Shromáůdění delegátů konanou dne25.5.2015. Tyto
stanovy nabývají účinnostidnem podání těchto stanov u registru městského soudu
v Praze.

V Hostivici, dne 25.5.2015

Podpisy:

Razítko:

TJSOKOLHOSTTVICE
ul. T}ršova 20l
0l Hostivice

253

",E#lu,ri#J'

Stonovy TJ Hostivice

@

Strono: 70

