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I. 

Základní ustanovení 

 

Spolek Sportovně rekreačního klubu Starý Bohumín, z.s.(dále jen SRK) je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kteří provozují tenis a  organizují sportovní akce v zařízení SRK a 

zajišťují  osvětovou činnost. 

Sídlem SRK je ulice Na Koutě 443, 735 81 Bohumín.  

IČO: 449 381 87  

II. 

Činnost spolku 

Jedná se především o provozování sportovního areálu, který má spolek v pronájmu. Provozovat 

tenis pro sportovně rekreační účely členů spolku, občanů a mládeže. Organizovat tenisové 

tréninky pro seniory a pořádání turnajů. Poskytnutí areálu místním organizacím pro pořádání 

svých akcí. Hájit zájmy členů SRK, za tím účelem spolupracovat s orgány města a napomáhat 

rozvoji veřejného života. 

III. 

Orgány SRK 

 Orgány SRK jsou: 

1. Členská schůze jako nejvyšší orgán 

2. Výbor jako statutární orgán 

3. Revizní komise jako kontrolní orgán 

1. Členská schůze  je nejvyšší orgán SRK.  

 
a. Členská schůze se koná nejméně jednou do roka, volební schůze se koná jedenkrát  za 

čtyři roky. 

 

b. Mimořádná členská schůze musí být svolána v těch případech, kdy o to požádá nejméně 

1/3 členů SRK starších 18ti let, předseda nebo výbor TK, a to nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení písemného podnětu. Součástí podnětu musí být i důvod, kvůli němuž by členská 

schůze měla být svolána. Takto svolaná členská schůze pak může jednat jen ve věci, ke 

které byla svolána. 

 

c. Na členskou schůzi jsou zváni všichni členové SRK nejméně 14 dnů před jejím konáním, a 

to formou pozvánky buď písemně nebo na e-mailouvou adresu formou elektronické 

komunikace (e-mailem). Svolává ji výbor SRK. Součástí pozvánky musí být program 

členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí být vyvěšená ve vývěsní skříňce 

v areálu tenisových kurtů. 

 

d. Do výlučné pravomoci členské schůze zejména patří:  

 

➢ projednávat a schvalovat rozpočet SRK, zprávu o činnosti a hospodaření SRK za 

předchozí období, včetně zprávy revizní komise 

➢ rozhodovat o přijetí, změnách nebo úpravách stanov SRK, případně o změně názvu  

➢ projednávat a schvalovat hlavní směry činnosti a rozpočtu SRK pro další období 

➢ volit a odvolávat výbor a revizní komisi SRK 
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➢ rozhodovat o zániku SRK a způsobu likvidace jeho majetku při souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů 

 

e. na základě návrhu výboru SRK: 

 

➢ schvalovat výši členských příspěvků, zápisného a rozsah brigád na běžný rok 

➢ rozhodovat o maximálním možném počtu členů TK na běžný rok 

 

f. Členská schůze je usnášeníschopná  za  přítomnosti  nadpoloviční většiny členů. K platnosti 

usnesení členské schůze je zapotřebí hlasování nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

g. Na volební členské schůzi je veřejně volený výbor klubu a revizní komise. Další funkce se 

volí na 1. jednání nově zvoleného výboru a revizní komisi SRK, z.s. 

 

2. Výbor SRK – statutární orgán 

 

a. Výbor SRK je statutárním orgánem, který řídí jeho činnost mezi členskými schůzemi. Výbor 

je volen na období čtyř let a má 7 členů. Zasedá minimálně jedenkrát za 3 měsíce. Členové 

výboru jsou povinni zúčastňovat se výborových schůzí. V čele výboru stojí předseda 

výboru, zvolený výborem na jeho prvním zasedání po zvolení členskou schůzi. Funkční 

uspořádání a určení jmenovitého výkonu funkce je v kompetenci výboru SRK a musí plně 

pokrývat celý rozsah činnosti SRK, a to jak z hlediska vnitřní, tak vnější působnosti. 

 

b. Výbor SRK je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nespadají do pravomoci členské 

schůze, zejména: 

 

➢ svolává členskou schůzi nebo mimořádnou členskou schůzi a realizuje plnění závěrů 

jejich jednání 

➢ předkládá členskou schůzi zprávu o činnosti a o hospodaření SRK za uplynulé období 

➢ vyřizuje a zajišťuje veškeré záležitosti hospodářského a majetkového charakteru, které 

souvisejí s činností SRK 

➢ zpracovává finanční rozpočet činnosti SRK, analyzuje jeho stav v průběhu funkčního 

období a operativně přijímá nutná opatření a rozhodnutí 

➢ volí ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru, pokladníka, hospodáře a 

člena 

➢ vede a zodpovídá za správné a průkazné účetnictví dle platných předpisů (vedením 

účetnictví může pověřit třetí osobu) 

➢ zpracovává a upravuje hrací řád 

➢ navrhuje výši členských příspěvků, zápisného a rozsah brigádních hodin na běžný rok, 

případně navrhuje maximálně možný počet členů v běžném roce a předkládá ke 

schválení členské schůzi, 

➢ vede evidence členské základny a placení členských příspěvků 

➢ veškeré osobní údaje o členech jsou vedeny v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona " O ochraně osobních údajů" v platném znění. 

➢ uzavírá smlouvy a dohody, jejichž předmět, účel a obsah souvisí s činností TK 

➢ schvaluje veškerá vydání do 30 000. Kč. Do této částky má podpisové právo předseda 

výboru a pokladník SRK 

➢ rozhoduje o veškerých vydáních, úpravách, rekonstrukcích a využívání majetku a 

zařízení, které SRK vlastní a provozuje do výše schváleného rozpočtu na běžný rok 

➢ rozhoduje o použití případných sponzorských darů nebo příspěvků 

➢ poskytuje potřebnou spolupráci revizní komisi 

➢ poskytuje informace o své činnosti členům SRK, kteří o to požádali 

➢ rozhoduje o vyloučení člena 
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c. V případě, že členství některého člena výboru zanikne před uplynutím funkčního období, je 

předseda výboru povinen provést kooptaci až do výše 2 nových členů výboru. Při zániku 

členství více členů výboru musí být svolána mimořádná členská schůze. V případě zániku 

členství předsedy výboru se místopředseda výboru ujímá řízení výboru. 

 

3. Revizní komise 

 
a. Revizní komise je volena členskou schůzi na období čtyřleté a má tři členy, kteří ze svého 

středu zvolí předsedu komise. Předseda komise, popřípadě pověřený člen komise, mají 

právo zúčastňovat se schůzí výboru SRK s hlasem poradním. 

 

b. Revizní komise je oprávněna kontrolovat činnost SRK, zejména:  

 

➢ kontroluje plnění závěrů členské schůze a schůzí výboru 

➢ provádí kontrolu finančního hospodaření SRK 

➢ prověřuje účetní doklady včetně kontroly příslušného účetnictví 

➢ provádí kontrolu finančních, právních a majetkových operací, smluvních vztahů a dohod 

které souvisejí s činností SRK 

➢ je oprávněna požadovat od výboru potřebnou součinnost 

➢ plní funkci odvolacího orgánu 

 

c. Revizní komise je povinna vést o své činnosti průkaznou dokumentaci o své činnosti 

pořizuje písemné zprávy, o výsledcích šetření informuje stěžovatele a výbor a zároveň 

předkládá zprávu o své celoroční činnosti členské schůzi. 

 

d. V případě, že členství některého člena revizní komise zanikne před uplynutím funkčního 

období, je předseda povinen provést kooptaci 1 nového člena komise. Při zániku členství 

více členů komise musí být svolána mimořádná členská schůze. V případě zániku členství 

předsedy se zbývající členové dohodnou o tom, kdo z nich bude nadále řídit komisi. 

e. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru 2x ročně. 

IV. 

Členství ve spolku 

Řádným členem SRK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická nebo právnická 

osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činnosti SRK a hodlá se podílet na naplňování 

společných zájmů s ostatními členy. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě vyplněné přihlášky 

a úhradou vstupního poplatku.  

V. 

Práva a povinnosti členů 

Základní práva všech členů SRK jsou: 

➢ účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SRK   

být informován o činnosti SRK 

➢ uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SRK 

účastnit se jednání orgánů SRK, jedná - li se o činnost či chování daného člena 

➢ účastnit se po dovršení 18let zasedání valné hromady, volit a být volen, ukončit 

kdykoliv své členství 

 

Základní povinnosti všech členů jsou:  
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➢ dodržovat stanovy SRK a základní normy sportovního chování 

účast na členské schůze a plnit usnesení a rozhodnutí orgánu SRK 

➢ šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SRK k zabezpečení jeho činnosti, jakož 

i usilovat o dobré jméno SRK 

➢ řádně a včas platit příslušné příspěvky 

➢ řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen 

 

Členství zaniká:  

➢ vystoupením člena 

➢ vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud 

příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dostatečně stanovenou 

lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. O 

vyškrtnutí rozhoduje výbor. 

➢ vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušení stanov SRK.  O vyloučení 

rozhoduje výbor 

➢ úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby zánikem SRK bez právního 

nástupce 

VI. 
Majetek SRK a hospodaření 

Zdrojem majetku SRK jsou zejména: 

➢ příspěvky členů SRK 

➢ příjmy případně dosahované v souvislosti z hlavní činnosti, zejména v souvislosti 

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, kulturní 

a společenské činnosti 

➢ dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů 

➢ příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výbor s přihlédnutím k potřebám a 

zájmům SRK 

V případě zrušení SRK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem 

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení 

likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut 

právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SRK. Jestli-že SRK obdržela 

účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží 

likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu 

poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.  

VII. 

Jednání a podepisování za SRK 

Za SRK podepisuje předseda SRK nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně člen výboru 

odpovědný za finanční hospodaření – pokladník SRK, a to každý z nich samostatně tak, že k 

razítku nebo celému názvu, připojí svůj podpis. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzi dne 22.5.2021. 
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Předseda SRK:        Předseda RK: 


