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STATUT ODDÍLU TENISU  SK VELKÁ BYSTŘICE

( Zásady řízení oddílu tenisu )


I.	Práva a povinnosti členů oddílu

1.	Oddíl tenisu je jedním z oddílů Sportovního klubu Velká Bystřice (dále SK).

2.	Činnost oddílu tenisu upravuje Statut oddílu v postavení Zásad řízení oddílu tenisu, zpracovaných a vycházejících ze Stanov SK. Není-li určitá oblast legislativně upravena v tomto Statutu, postupuje se podle Stanov SK.

3.	Členové oddílu tenisu SK jsou povinni při provozování a rozvíjení své činnosti v oddíle tenisu SK plnit své povinnosti a využívat svá práva členů SK i oddílu tenisu, podřizovat se rozhodnutím orgánů jak SK, tak oddílu tenisu a dbát na dodržování sportovně technických předpisů Českého tenisového svazu.

4.	Nejvyšším orgánem oddílu tenisu je členská schůze. Povinností i právem každého člena oddílu tenisu je členské schůze se zúčastnit a hlasovat na ní. Hlasovací právo má každý člen starší 18 roků.

5.	Každý člen oddílu tenisu je povinen platit oddílové příspěvky. Výši oddílového příspěvku určuje pro určité období členská schůze oddílu.

II.	Organizační struktura oddílu tenisu

6.	Mezi dvěmi jednáními nejvyššího orgánu oddílu tenisu  - členskými schůzemi oddílu – řídí činnost oddílu Výkonný výbor oddílu tenisu (dále VV oddílu).

7.	VV oddílu je volen volební členskou schůzí oddílu, na niž byli pozváni všichni členové oddílu. Jeho volební období končí svoláním další volební členské schůze oddílu.

8.	Svolání volební členské schůze oddílu se provádí z impulsu:
-	stávajícího VV oddílu,
-	požádá-li o to nejméně 1/3 členské základny oddílu.

9.	VV oddílu má 7 členů. Každý člen se volí individuálně, jmenovitě pro každou funkci v oddíle zvlášť.

10. Struktura VV oddílu:
      - předseda,
      - místopředseda,
      - pokladník, 
      - člen, příprava žádostí o dotace,
      - člen, péče o provoz areálu
      - správce majetku spravovaného oddílem tenisu,
- člen výboru.

III.	Materiální základna a hospodaření

11.	Oddíl tenisu rozvíjí svou činnost především na sportovištích SK k tomu vyčleněných.
Materiální vybavení zajišťuje ze zdrojů svazu tenisu, SK, z příspěvků svých členů, z prostředků vytvořených vlastní činností, příp. z darů a dotací.

12.	VV oddílu tenisu zajišťuje:
a)	zvláštní účetní knihu o hospodaření oddílu s provázaností na účet SK u peněžního ústavu,
b)	knihu o svých členech a o platbě oddílových, příp. členských příspěvků.
O zaplacení oddílového resp. členského příspěvku vydá členovi na jeho žádost doklad.
      
13.	Podpisové oprávnění za oddíl tenisu SK Velká Bystřice mají předseda oddílu tenisu, místopředseda, pokladník, správce a člen výboru mající pověření jednat o dotacích a dalších obdobných příjmech oddílu tenisu SK. 
      Podpis je považován za právoplatný, jsou-li na dokladu  podepsáni   současně   2   z   výše 
      uvedených funkcionářů oddílu.

14.	VV oddílu pořizuje ze svých schůzí zápisy. Rozhodnutí VV oddílu jsou platná, jsou-li uvedena v zápise ze schůze VV oddílu.

IV.	Závěrečná ustanovení

15.	Oddíl tenisu vystupuje vůči okolí jménem SK.

16.	Oddíl tenisu při využití možnosti sdružit se v rámci územního svazového orgánu je kolektivně organizován v Českém tenisovém svazu podle Registračního řádu Českého tenisového svazu. Povinnosti a práva z této registrace vyplývající zajišťuje VV oddílu tenisu SK.


Ve Velké Bystřici 30. 11. 2008


Za vyhotovení, v intencích usnesení členské schůze oddílu tenisu SK Velká Bystřice konané dne 30.11.2008, odpovídá:  

    
                                                         Ing. Marek Pazdera – předseda oddílu tenisu

