
Stanovy
Brněnského rekreačního stolního tenisu, spolku

ČJ. 1
Název spolku

Brněnský rekreační stolní tenis, spolek (dále jen "Spolektl
)

ČJ. 2
Sldlo Spolku

Spodní 682/24, 625 00 Brno

ČI.3
Účel a náplň činnosti Spolku

1. Účelem Spolku je zabezpečit pravidelné sportovní vyžití jeho členů za účelem rozvoje jejich
tělesné zdatnosti, posílení zdraví a duševní pohody a zvýšení sportovní výkonnosti ve stolním
tenisu.

2. Spolek každoročně pořádá dlouhodobé soutěže družstev a jednorázové soutěže jednotlivců ve
stolním tenisu podle pravidel stanovených v jím vydaném Soutěžním řádu a spolupracuje
s obdobně zaměřenými spolky při organizování celostátních přeborů, kterých se pravidelně
účastní.

ČI.4
Práva a povinnosti členů Spolku

1. Členskou základnu tvoří jednotlivci a družstva mužů a žen stolního tenisu.
2. Členem Spolku se může stát fyzická osoba nebo družstvo na základě své přihlášky a po zaplacení

členského příspěvku.
3. Družstva jsou organizačními jednotkami Spolku.
4. Povinností členů Spolku je zaplatit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí na každý

kalendářní rok.
5. Členové Spolku mají právo zúčastnit se jako členové jednotlivých družstev dlouhodobých soutěží

družstev a jednorázových soutěží družstev a jednotlivců pořádaných Spolkem.

ČI. S
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou členská schůze, výbor a předseda Spolku.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji individuální členové a družstva, z nichž

každé deleguje jednoho zástupce.
3. Členská schůze se svolává jedenkrát za rok.
4. Členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny zástupců všech

družstev.
5. V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná do třiceti minut po stanoveném termínu

jejího konání, uskuteční se po uplynutí této doby náhradní členská schůze se shodným
programem za účasti přítomných zástupců.
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6. Mimořádná členská schůze zasedá v případě, požádá-Ii písemně o její svolání alespoň polovina
zástupců všech družstev.

7. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná v případě účasti více než deseti procent zástupců
všech družstev.

8. Řádná i mimořádná členská schůze rozhodují většinou přítomných členů.
9. Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Spolku, o změnách stanov, o výši

členských příspěvků a volí členy výboru.
10. Výbor je řídícím a výkonným orgánem Spolku voleným na dva roky. Má lichý počet členů,

nejméně však sedm.
11. Výbor volí ze svého středu předsedu, který je statutárním zástupcem Spolku a jedná za Spolek,

místopředsedu a hospodáře.
12. Výbor zejména:

a) svolává členskou schůzi a mimořádnou členskou schůzi,
b) vydává Soutěžní řád a schvaluje jeho změny,
c) vyhlašuje termíny soutěží, dohlíží na jejich průběh a rozhoduje případné spory,
d) rozhoduje v ostatních případech, které nespadají do pravomoci členské schůze.

13. Výbor zasedá obvykle jednou za čtvrt roku, nejméně však třikrát za rok.
14. Výbor je usnášeníschopný, je-Ii přítomna většina všech jeho členů.
15. Výbor rozhoduje většinou přítomných členů, V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

výboru.

Či. 6
Zásady hospodaření

1. Hlavním zdrojem financování činnosti Spolku jsou členské příspěvky.
2. Doplňkovými příjmy jsou zejména sponzorské dary, dotace a příspěvky z rozpočtu obcí, od

nadací a nadačních fondů, případně vedlejší hospodářská činnost, tj. příjmy z vlastní
podnikatelské činnosti, prováděné za podmínek stanovených zvláštními předpisy (Živnostenský
zákon č, 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.
4. Spolek hospodaří s vlastním majetkem a vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně

závaznými právními předpisy.

ČI. 7
Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Krajského soudu v Brně, v oddělení veřejného
rejstříku a jsou uloženy v plném znění v místě sídla Spolku.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 28.3.2015.

V důsledku změny předsedy Spolku byl aktualizovaný Článek 2 těchto stanov- Sídlo Spolku. Tato
aktualizace byla schválena výborem Spolku dne 9.10.2019 (viz. Zápis č.5/2019 ze schůze výboru).

t:J.;!)
předsedkyně spolku
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