r
znlěna
st$n$v

STANOVY
Dělnic

oct

Clánek

o's'
.

"*t*

ilG;ffi

rr

!i s/,t-ll
.............{,.,....,1.,'.,,.9111lt:

1

Základní ustanovení
Dělnická tělocvičná jednota Vysočina, o.s.
Dělnická tělocvičná jednota Vysočina, o.s. (dále jen DTJ) je dobrovolným samosprávným
sdružením fyzických a právnických osob (dále jen členů),kleré ve smyslu demokratických a
sociálních tradic dělnických tělocvičných jednot a v souladu se stanovami Svazu dělnických
tělocvičných jednot Českérepubliky (dále jen Svaz DTJČR) rozvíjítuto činnost v Kraji
Vysoč.ina'
2) DTJ má působnost na uzemi Ceské republiky'
3) DTJ neodpovídá za závazky sqých členůa naopak.
4) Sídlem DTJ je Budišov ev. č. 111, PSC: 675 03
1) Název:

Článet 2
Poslání a cíl činnosti DTJ

1) Posláním DTJ je rozvijení a podporování sportovni' těloýchovné, turistické, kulturní,
vzděIávaci. společenskéa sociálně prospěšnéčinnosti na zásadách tělesnó, zdravotni,
duševnía mravní výchorry v duchu obnovovaných demokratických a sociálních tradic.
Tuto činnost DTJ naplňuje zejménatim, Že:

a)
b)

c)
d)

e)

0
g)

poÍádá, organizuje a ovlivňuje sportovní, turistickou, tělovýchovnou, kulturní a
společenskou aktivitu fyzických a právnických osob v Kraji Vysočina s cílem
rozšířeníčlenskézákladny ;
prohlubuje ašíÍipozn{tnídemokratických a sociálně-podpůrných myšlenek dělnických
tělocvičných jednot v rozvoji tělesné a mravní výchovy a usiluje o jejich uplatnění i
mimo společenství DTJ;
prosazuje' hájí a ochraňuje společnézájmy apráva svých členůr,uči státním' obecním'
sportovním, tělovýchovným a jiným orgánům a arganlzacim a zastupuje je v
případech, kdy budejednáno o věcech přesahujících působnostjednoho člena;
provozuje společnéčinnosti a služby, na kterych se členovédohodli, a to vjejich
prospěch;
spolupodílíse na výváření ekonomických, materiálních a jiných potřebných
podmínek pro činnost členůa pro činnost neziskových organizací;
navazuje a udržuje kontakty se zahraničnímiDTJ a orgatizacemi s obdobnými cily a
podporuje jejich udrženía rozvoj na demokratických a sociálních zásadácb vzájemné
prospěšnosti;
provozuje hospodářskou činnost a za tímto účelemzÍizv1e vlastní podniky a obchodní
zaŤizeni.

<

ČHnek 3
Vznik členství

1) Členem DTJ

se můžestát každý bezuhonný občan, kteý má státní příSlušnost ČR a ldery

souhlasí s stanovami DTJ.
se můžestát i cizi státní příslušník,ltteqi žije na územíČR na základě
povolení k pobytu.
3) Děti do 15 let se mohou účastnitčinnosti DTJ se souhlasem rodičůnebo zákonného
zástupce.
4) Clenem DTJ se můžestát i právnická osoba se sídlem na územíCR.
5) Přihláška za čIena DTJ je písemná.
6) Výbor DTJ můžestanovit přiměřenou zkušební dobu pro přijetí. Přijatému členu vydá
výbor DTJ č1enský prťkaz DTJ, dorostenecký průkaz DTJ nebo žákovský prukaz DTJ'
Nepřijatému členu písemně zamítne jeho přihlášku, a to případně tbezudáni důvodu'
7) Za člena DTJ nemůžebyt přijata ta osoba, která byla z některé DTJ vyloučena.
8) Nedilnou podmínkou členstvíje zaplacení členskéhopříspěvku DTJ.
9) Clenství se ročně obnovuje zaplacením členskéhopříspěvku'
10) o přijetí řádného člena rozhoduje výbor.
11)Cestným členem se můžestát občan starší18 let za podmínek, že o jeho přijetí rozhodne
výbor. Cestný člen neplatí člensképříspěvky.

2) Člene* DTJ

Clánek 4

Zánik členství

i) Členstvív DTJ

zaniká:
a) vystoupením
b) vyloučením
c) vyškrtnutím
d) úmrtímčlena nebo jelro prohlášením za mrtvého
e) zánikem člensképrávnické osoby
f) zrušení'zánikem DTJ'
2) Člen můžena základě svého dobrovolného rozhodnutí doporučeným dopisem lystoupit
z DTJ.
3) Výbor můževyloučit člena DTJ pokud:
a) zvlášť hrubě porušil čest nebo kž.zeň v DTJ
b) opětovně porušil čest nebo kázeň v DTJ, ačkoli bylj|Ž předtim na zák|adě předchozího
porušení písemně napomenut
c) svým jednánim závažně poškodil zájmy DTJ
d) závažným způsobem čiopakovaně porušil tyto stanovy.
4) Clen, kteý má b1ýt vyloučen, musí byt vyzván, aby se dostavil na jednání výboru, nebo se
písemně ospravedlni1.
Nemůže- li brýt členu doručeno pozvání, či nedostaví-li se k jednání bez závaŽnéha
důvodu, můžebý vyloučen v nepřítomnosti. od pozváni lze upustit, byla-li věc již
pravomocně rozhodnuta soudem.
5) Clenství v DTJ zaniká téžvyškrtnutím při nezap|acení členskéhopříspěvku nebo
oddílovéhopříspěvku" a to po předchozím písemnémupozornění.
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6) Rozhodnutí o vyloučenínebo vyškrtnutí
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7)

poštou.

doporučenou
Vyloučený nebo vyškrtnutý člen se můžeodvolat
nemá odkladný účinek.

k nejbližšíčlenskéschůzi. o*vplánt--/'

Čhnek s
Práva členů

1) ČlenDTJ mázejménatato práva'.
a) účastnitse sportormí, tělovýchovné, turistické,vzdělávací, činnosti organizované

a

pořádané DTJ;
b) pauŽivat vyhod poskytovaných DTJ členům;
c) od 18 let se zúčastňovatčlenských schůzí
d) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy
e) vyŽadovat zptfury o činnosti a hospodaření DTJ nebo oddílu;
0 od 181et hlasovat, volit a byt volen do orgánů DTJ;

jedná -li se ojeho reprezentaci, činnost
s) účastnitse schůze výboru ve všech případech,
nebo chování;
h) vyuŽívat qýhod poskytovaných DTJ.

Clánek 6
Povinnosti členů

1) ČlenDTJ má

a)
b)

c)

d)

e)

0

g)
h)

zejména týo povinnosti:

dodržovat stanovy DTJ a podřídit se rozhodnutím výboru a plnit jeho ustanovení;
odpovědně vykonávat svěřené funkce jako čestný závazek ke kolektir,u;
iniciativními návrhy přispívat ke stálému zlepšování činnosti DTJ,
dbát na dodrŽováni pravidel slušnéhoa čestnóho jednání ahájtt demokratické a
sociální tradice DTJ v tomto duchu byt příkladem zvláště mládeži
dodržovat zásady sportovní etiky a morálky;
řádně a včas platit členské,popř. oddílovépříspěvky;
šetřit, chránit, rozmnožovat a zvelebovat majetek DTJ;
propagovat činnost a poslání DTJ a získávat nové členy a příznivce.

Čbnek 7
oreánv DTJ
orgány DTJ jsou:
a) členská schůze
b) výbor
2) Volenými členy výboru DTJ nemohou být osoby v pracovním poměru k DTJ
1)

^/
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Clánek 8
čtenská schůze
Členská schůze je nejvyššímorgánem DTJ. Tvoři ji všichni členovéDTJ starši 18 let,
kteří mají hlas rozhodujícía dále členovékontrolní a revizni komise (dále jen ''KRK'')"
Lteří mají hlas poradní stejně jako vedoucí pracovníci DTJ, kteří jsou k DTJ V pracovním
poměru. Čestníčlenovémají hlas poradní.
2) Členskou schůzi svolává nejméně jednou za Íok výbor' Mimořádná členská schůZe se
svolá minimálně na Žádostjedné třetiny všech členů,nebo na žádost výboru některého z
oddílu nebo na Žádost KRK s určenímdůvodu mimořádného jednání Můžeji svolat i
výbor na základě vlastního rozhodnutí.
3) Pravomoci členskéschůze.
a) schvaluje Stanovy, jejich změny a doplňky" symboliku DTJ;
b) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření DTJ za uplynulý rok, plán činnosti a
rozpočet příštíhoroku;
c) projednává zprávu KRK o jeji činnosti
d) volí a odvolává Starostu DTJ, místostarostu, jednatele' náčelníka" náčelnici" tajemníka,
vzdělavatele, hospodáře, zdravotníka, pořadatele (dle konkrétních potřeb DTJ) a další
členy výboru; volí členy KRK, stanoví členy výboru a KRK;
e) kontroluje práci výboru DTJ, hodnotí ji a ukládá mu úkoly ťormou usnesení,
0 schvalujejednací a volební řád členskéschůze;
s) volí delegáty pro zastupování ve Svazu dělnických a tělocvičných jednot CR;
h) stanoví výši příspěvkůDTJ, způsob a termíny jejich placení;
i) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru;
i) schvaluje zřízeni nebo zrušení oddílu;
k) rozhoduje o zásadních atázkách týkajícíchse vztahu DTJ k ostatním sdružením'
obecním zastupitelským orgánům, státním orgánům a dalšímorganizacim;
1) rozhoduje o zÍizeníhospodářskéha zaÍizeníDTJ či jiných složek s vlastní výrobní či
obchodní činností;
m) rozhoduje o zrušení DTJ a přechodu majetku na SVaZ dělnických tělocvičných jednot
1)

CR

4) Členská schůze je oprávněna přijímat usnesení' je-li přítomna nadpolovičnívětšina členůs

hlasem rozhodujícím. K přijeti usnesení je nutný souhlas nadpolovičnívětšiny přítomných
s hlasem rozhodujícím' při rozhodování o zrušení, zániku DTJ a o přechodu jeho majetku
nej méně dvoutřetinová většina.
s) Výbor je povinen písemně pozvat všechny účastníkynejméně 10 dnů před začátkem
členskéschůze a oznámitjim program jednání'
ó) Písemnéa odůvodněné návrhy členůDTJ nebo výboru oddílů,které mají bfi dodatečně
zaŤazeny na program jednání, musí b;ýt výboru předloženy nejméně 7 dnů před členskou
schůzí.

Clánek 9

Výbor
mezt zasedáním členskéschůze řídíčinnost DTJ a odpovídá za ni ýbor zvolený
členskou schůzí.Funkčníobdobí výboru se kryje s funkčnímobdobím daným stanovami
Svazu dělnických tělocvičných jednot CR a je tříleté.
2) Výbor svolává starosta nejméně jednou za měsíc. Mimořádné zaseďáni výboru svolává
stárosta, požádqi-li ho o to alespoň dvě třetiny členůvýboru nebo na zák|aóé vlastního
1)

V době

3)

mají hlas poradní. předseda KRK a přizvaní vedouci
pracovníci DTJ (např. tajemník, hospodářský tajemník). Dalšípracovniky DTJ zve
starosta podle charakteru projednávané věci.
Výbor je oprávněn přijímat usnesení, je _li přítomna kromě Starosty nebo místostarosty
aláspor polbvina jetro zbývajícíchčlenů.K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členůvýboru' Rovnost hlasů znamená zamitnutí návrhu.
Výborje ze všech svých rozhodnutí a usnesení odpovědný členskéschůzi'
Uvolní-li se během volebního obdobi místo některého z členůvýboru, můževýbor
kooptovat dalšíhočlena. Ve výjimečnémpřípadě můževýbor kooptovat nad počet
schválený členskou schůzídalšíčleny výboru, a to nejvýše do jedné třetiny počtu členů
výboru.
Y čele ýboru stoji starosta' kteý je zároveň statutárním orgánem DTJ a je oprávněn
jednat jménem DTJ ve všech zál'ežitostech. K jednání jménem DTJ nebo jejím
zastupováním můževýbor pověřit i dalšísvé členy a podle povahy věci i pracovníky.
re své práci si můževýbor zřizovat odborné komise" v jejichž čele stojí výborem
jmenovaný předseda, ktery se zúčastňujena pozvání zasedáni výboru s hlasem poradním.

4)'
s)
6)

7)

8)

Zasedáni výboru se zučastňuj i

a

Clánek 10
Smírčísoud

1)

Spory mezi členy nebo mezi oddíly navzajem řešísmírčísoud, do něhož obě sporné strany
ziolí po dvou svých důvěrnících,jimž předsedá důvěrníkyspolečně zvolený předseda
smírčíhosoudu.
2) Neshodnou _ li se důvěrníci na osobě předsedy, zastává tuto funkci starosta nebo jím
pověřený člen výboru.
3) o rozhodnutí smírčíhosoudu informuje jeho předseda výbor DTJ.
4) Proti rozhodnutí smírčíhosoudu se lze odvolat do 7 dnů od doručenírozhodnutí k výboru.
odvolání nemá odkladný účinek.Proti rozhodnuti výboru se lze odvolat k členskéschůzi,
j

ejížr ozhodnutí j e konečné.
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Kontrolní a revizní komise

"/'

předsedu'
Členskou schůzíZvolení členovéKRK volí ze svého středu
jejích oÍganizačnich složek" popř'
2) Působnost KRK se vztahqe na činnost celé DTJ' všech
ho
_Čň*í
spodářský ch zašízeníči podniků'
jejích
KRK je neslučiteinés ťunkcemi či členstr'ímv jiných orgánech DTJ nebo
5)
organizačních složek.
1)

4)

KRK zejména:
a) nejmenc jedenkrát ročně provádí revizi hospodaření DTJ, dodržování schváleného

b)
c)

rozpočtu a správnost finančníchoperací;
vlastního plánu práce;
kontroluje pinění usneseni a rozhódnutí orgánů DTJ na zikladě
na opatření jejich
upozorňuje výbor na zjištěnénedostatLry a předkládá návrhy
nápravě;

ke zprávě o hospodaření předkládané členskéschůzi.
schůzi' výboru či jiných
s) Čl."á;; ťRK i,rykonávají ,uoů činnost nezávisle na členské
poměru'
komisích popřípadě pracóvnících DTJ v pracovním nebo.obdobném

d) vyjadruje

se

do šesti týdnů od jejich podání
6) Výbor je povinen projednat zprávy a návrhy KRK nejdéle
a přijmout k nim nezbytnáusnesení nebo opatření'

ČHnet rz
Právní postavení. maietek. hospodaření
pohledávky a jiná

majetek,
r) Majetek DTJ tvoří finančnífondy, movitý a nemovitý
majetková ptÍxa.
2) Zdrqe majetku DTJ tvoří zejména''
a) majetek, Ltery na ni přešel podle zákona Ó' 17311990 Sb'
účelové
b) dotace a příspěvky Z€ Státniho rozpočtu" rozpočtu obce a od jiných organ\zaci'
dary $'zických a právnických osob;
c) etensťe příspěvky ou u popř. i mimořádné oddí1ovépříspěvky" které můŽe stanovit
členská schůze
d) příspěvky a jiné platby a dary členů
e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
ť) i'ru*v z vlastní zahraničně hospodářské činnosti
g) přrjmy od sponzoru
ňt pri;*v ze sportovní, kulturní a společenskéčinnosti
i) jiné příjmy.
nebo jiných plateb (Ppr' pokut)
5) o zavedení, výši a způsobu placeni oddílových příspěvků
hospodaří výbor oddílu v
rozhoduje členská ,.hů". příslušnéhooddílu. S iěmito příspěvky
rámci rozpočtu schváleného členskou schůzíoddílu'
a způsobu placení dalších
4) ďr*'r,á_i"hůze DTJ můžerozhodnout o zavedení' výši
poplatků členůDTJ" zejménatěch, kteří nejsou členy žádného oddílu'
s) DTJ je právnickou osobou.
členskou schůzí'
6) Hospodaření DTJ se řídírozpočtem a plánem schválenými

{rtstva
7) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují

í_!
t

'.t,r
ri "\:i
hospodář, pópřípadě výborem pověření dalšíjeho členovénebo
-Íé,
tajemník, hospodářský tajemník).
majetku mimo
ýlr
8) ďnabýváni,-pozbývání a převodech movitého a nemovitého
plán a rozpočet rozhoduje vybor.
tělocvičných
e) V pxpadď"ániku DTJ j;jí áajetek přecházi do vlastnictví Svazu dělnických
jednot CR.

Článet< ts

Svmbolika
1)

Znak

2) Vlajka

čHnek t4
Závěrečná ustanovení
jeji vlastní členské
Činnost oddílů,schválených členskou schůzí,řídía odpovídají za ni
stanovami'
s
těmito
rozporu
jejiclůiozhodnutí a usneseni nesmí bý v
schůze a výbory,
"uvjí
schváleny č1enskou schůzídne: 2.|2.2oI1 v Budišově a nab;ýruají
2) rvto *tu"o"v
účinnostidnem schválení.
1)

