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Stanovy sportovního klubu Věžná 
 

 
I. 

Základní ustanovení 
 

1. Sportovní  klub Věžná (dále jen SK) je dobrovolným sdružením občanů provozujících 
tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se 
dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat v 
nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu. 

 
2. SK byl založen v roce 1996 pod názvem SK Věžná. SK se hlásí k tradicím 

tělovýchovy a sportu v České republice a stává se pokračovatelem a garantem 
zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 

 
3. Sídlem SK Věžná je Věžná č. 85, pošta 59301 Bystřice nad Pernštejnem. 

 
II. 

Poslání a cíle 
 

1. Základním posláním SK Věžná je: 
a. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, 

tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky 

b. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 
zejména pak mládeže 

c. vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní  
hospodářskou činností 

d. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo 
užívá 

e. vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování 
základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 
informovanost v oblasti v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec 

f. hájit zájmy sdružených oddílů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem 
spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovní 
svazy apod.) i jednotlivci 

g. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, 
zdraví apod., v obci zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a 
osvětovou činností 

                                                                 
III. 

Orgány SK 
 

1. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená z členů, zástupců všech sdružených 
oddílů starších 18 let s hlasem rozhodujícím. Schůze valné hromady se konají jednou 
za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SK, popřípadě výkonný výbor nebo jeho 
předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. 
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2. Valná hromada zejména: 
a. rozhoduje o vzniku a zániku SK, v případě zániku o majetkovém vypořádání 
b. rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK 
c. rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK 
d. volí na dva roky výkonný výbor a revizní komisi 
e. rozhoduje o přijetí oddílu 
f. rozhoduje o vyloučení oddílu v případě, že jeho činnost je v rozporu se  

zákonem 83/1990 Sb. o sdružování občanů 
g. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku SK, schvaluje rozpočet 

výkonného výboru a příspěvky oddílům 
h. stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období 
i. schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví 

vnitřní vztahy ve SK 
j. rozhoduje o vyloučení člena SK 

 
3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných za 

nadpoloviční přítomnosti všech členů s hlasem rozhodujícím. 
 
4. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje 

plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech 
věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady. 

 
5. Výkonný výbor má 5 členů, vždy má předsedu, jednatele a hospodáře. Počet členů 

výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, 
nejméně však jednou za měsíc. 

 
6. Výkonný výbor zejména: 

a. zabezpečuje plnění usnesení valné hromady 
b. organizuje a řídí hospodářskou činnost 
c. připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním 

směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných 
organizací a fyzických osob 

d. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK 
e. spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů 
f. zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí s podniky, ostatními TJ 

a SK, jinými organizacemi a fyzickými osobami. 
g. k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném 

rozsahu  
h. rozhoduje o nákladech do výše 2000,-Kč/akce, max. však na 2 akce, které 

nebyly v plánu činnosti schválené valnou hromadou 
i. rozhoduje o pozastavení činnosti a dává návrhy VH na ukončení členství pro 

dlouhodobé neodůvodněné neplnění základních povinností 
j. v případě mimořádně nepříznivého vývoje zimní sezony rozhodne operativně o 

případném snížení brigádnických hodin 
 

7. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných. 

8. Revizní komise provádí revizi hospodaření jakož i činnosti výkonného výboru. 
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IV. 
Společné zásady členství 

 
1. Členem SK se může stát každá fyzická osoba která souhlasí s posláním SK, pokud se 

stane členem některého ze sdružených oddílů. Přijímání nových členů schvaluje 
výkonný výbor. Minimální věk člena je 4 roky, členové mladší 15 let mohou být 
přijati pouze společně s jedním z rodičů. Dítě do 4 let,které má ve SK alespoň jednoho 
z rodičů může využívat všech výhod členství ve SK. 

 
2. Členství může být na písemnou žádost ze závažných důvodů pozastaveno, na 

sjednanou dobu a rozhodne-li o tom výkonný výbor. V případě bezdůvodné neúčasti 
člena na činnosti SK může valná hromada  na návrh výkonného výboru rozhodnout o 
ukončení členství v SK. 

 
3. Každý člen nad 15let platí členský příspěvek ve výši 150,- Kč za rok, členové mladší 

15 let (rozhodující datum je 28.2. daného roku) platí 50,- Kč. Registraci (evidenci) 
členů a vybírání poplatků vede hospodář člen výkonného výboru. V případě 
nezaplacení ročního příspěvku do 28.2. příslušného roku je členství považováno za 
ukončené. 

 
V. 

Práva a povinnosti člena 
 

1. Každý člen, který má splněny povinnosti vyplývající z členství v SK má právo na 
výhody členství v SK. Nový člen starší 15 let může využívat výhod SK po zaplacení  
vstupního příspěvku ve výši 3000,- Kč. Členové mladší 15 let vstupující společně s 
jedním z rodičů nebo sourozenců starších 18 let platí celkem 3000,- Kč. V případě 2. a 
každého dalšího člena vstupujícího s jedním rodičem nebo sourozencem starším 18 let 
činí vstupní poplatek 1000,-Kč. V případě vstupu člena mladšího 15 let, jehož jeden 
z rodičů nebo sourozenců starších 18 let je již členem SK, neplatí žádný vstupní 
poplatek. 

 
 

2. Každý člen SK je povinen odpracovat brigádnické hodiny: 
Do 15 let  …………..... 10 hod. 
15-18 let …………..... 25 hod. 
Nad 18 let …………..... 50 hod. 

 
3. Do brigádnických hodin se započítává ples, služby na vleku, příprava akcí a úklid dle 

plánu činnosti. 
 
4. Brigádnické hodiny může za člena odpracovat i jiná osoba nebo může chybějící 

hodiny doplatit. Cena jedné hodiny se stanovuje na 100,- Kč. 
 

5. Aby mohl člen využívat výhod SK musí mít splněny brigádnické hodiny. Pro účely 
vyhodnocení plnění brigádnických hodin se určuje období od 1.12. běžného roku do 
30.11. roku následujícího. 
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6. Po splnění povinností obdrží člen SkiPas opravňující k využívání vleku ve Věžné 
bezplatně. Po skončení sezony od vyhlášení výkonným výborem do jednoho měsíce 
odevzdá každý člen Skipas hospodáři.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Věžné 18.2.2007 


