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Stanovy 

Kuželká řského oddílu TJ Horní Benešov, spolek 
 
 

I. 

Základní ustanovení 
 
1. Kuželkářský oddíl je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovnou, 
sportovní, osvětovou a hospodářskou činnost v rámci TJ. 
V kuželkářském oddílu se mohou dobrovolně sdružovat zájmové skupiny a jednotlivci bez 
členského vztahu k oddílu. 
 
2. Sídlem kuželkářského oddílu je: 
Nerudova ulice – kuželna 
Horní Benešov 
793 12 
 

II. 

Poslání a cíle 
 
3. Základním posláním kuželkářského oddílu je: 
a) organizovat činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných akcí a vytvářet pro 
ni materiální a tréninkové podmínky 
b) pracovat s mládeží 
c) udržovat tělovýchovná zařízení, která užíváme 
d) vyžadovat u svých členů dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel 
e) hájit zájmy oddílu uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními 
organizacemi i jednotlivci TJ 
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III. 

Orgány oddílu kuželek 
 
4. Nejvyšším orgánem kuželkářského oddílu je členská schůze, která se koná nejméně 2x 
ročně. Pokud o její svolání požádá jedna třetina členů kuželkářského oddílu, nebo předseda 
oddílu, koná se nejpozději do 21 dnů od doručení takového podnětu. 
  
5. Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o sídle a symbolice sportovního oddílu 
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov sportovního oddílu 
c) volí výbor na dobu 4 let, pokud dojde k ukončení činnosti kteréhokoliv člena výboru, volí 
se pouze jeho náhradník. 
d) rozhoduje o vyloučení člena oddílu 
e) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, schvaluje rozpočet oddílu a členské 
příspěvky 
f) stanoví hlavní směry činnosti sportovního oddílu pro příští období 
 
6. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů starších patnácti let. 
 
7. Výkonným orgánem členské schůze je výbor oddílu, který zabezpečuje plnění úkolů 
sportovního oddílu v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech 
věcech sportovního oddílu, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze. 
  
8. Výbor oddílu má počet členů stanovený rozhodnutím členské schůze. Počet členů výboru 
oddílu musí být lichý. Předseda svolává výbor oddílu podle potřeby, nejméně však jednou za 
měsíc. 
 
9. Výbor oddílu zejména: 
a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze 
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost sportovního oddílu 
c) připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům 
činností, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací a fyzických osob 
d) dbá o hospodárné využívání finančních prostředků 
e) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, s ostatními oddíly TJ, s 
jinými organizacemi a fyzickými osobami ve spolupráci s VV TJ 
f) zabezpečuje chod kuželny při sportovních akcí oddílu a organizaci amatérské ligy Výbor 
oddílu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 
usnesení výboru oddílu je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných. 
g) rozhoduje o přijetí nového člena oddílu 
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IV. 

Společné zásady členství 
 
10. Členem kuželkářského oddílu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním 
a stanovami kuželkářského oddílu. O přijetí člena rozhoduje výbor oddílu. 
 
11. Výši členských příspěvků stanoví výbor oddílu a schvaluje členská schůze. 
 
12. Je možné i členství v kuželkářském oddílu bez členského vztahu. O vzniku takového 
členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech výbor oddílu. 
 

V. 

Majetek kuželká řského klubu a hospoda ření 
 
13. Zdrojem majetku kuželkářského oddílu jsou zejména: 
-příspěvky členů kuželkářského oddílu 
-příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti 
-příspěvky a dotace od sportovních svazů 
-státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob ve spolupráci VV TJ 
 
14. Jménem kuželkářského oddílu vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výboru oddílu. 
 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
 
15. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členské schůze ze dne 23.4.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Horním Benešově dne 23.4.2017 


