SMĚRNICE
Canyoningového oddílu Spartaku Hluk,
která je doplňkem ke Stanovám TJ Spartak Hluk (dále jen TJ) a České Asociace Canyoningu (dále
jen ČAC). Směrnice je závazná pouze pro členy CO Spartak Hluk a je plně podřízena stanovám
výše uvedených sdružení.

____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení

1. Canyoningový Oddíl Spartaku Hluk (dále jen CO Spartak Hluk)
je dobrovolnou, sportovní, a hospodářskou organizací, sdružující zájemce o
sportovní činnost a vzdělávání v oblasti canyoningu, horolezectví, turistiky a pobytu
v přírodě a která je členem TJ Spartak Hluk.
2. Sídlem Canyoningový Oddíl Spartaku Hluk, Boršická 1313, 687 25 Hluk
II.
Poslání a cíle
1. Základním posláním CO je :
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a
tréninkové podmínky,
b) vytvářet podmínky pro provozování své činnosti doma i v zahraničí,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména
vlastní činností,
d) zajišťovat a provádět vzdělávání, školení a výcvik svých členů v oblasti
související s jeho činností,
e) spolupracovat s organizacemi podobného zaměření doma i v zahraničí
f) hájit zájmy členů CO, za tím účelem spolupracovat s orgány obce,
s ostatními organizacemi (např. sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury,
zdraví apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací,
organizační a osvětovou činností
h) plnit cíle a poslání TJ a ČAC
III.
Členství
1. Členství je děleno na:
a) řádné
b) čestné

a) Řádným členem CO se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická
osoba, která souhlasí
s posláním
CO, TJ a ČAC po zaplacení členského
příspěvku. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor svým hlasováním.
b) Čestným členem CO se může stát osoba, která s tímto členstvím souhlasí. O
přijetí člena rozhoduje výkonný výbor svým hlasováním. K udělení tohoto členství je
třeba souhlasu všech členů výkonného výboru.
2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.
3. Členství zaniká :
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje
výkonný výbor,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení
rozhoduje výkonný výbor,
d) úmrtím člena
e) zánikem CO
IV.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva řádných členů jsou :
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního,
tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého
oddílu, tak v rámci TJ a ČAC jako celků.
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy
svého
zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem
podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy
buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech TJ a
ČAC,
d) účastnit se jednání orgánů CO, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů CO.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou :
a) dodržovat stanovy TJ a ČAC, další vnitřní směrnice CO a základní etické
a mravní normy sportovce,
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b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů CO
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží CO k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s jeho členstvím a činností v CO, pokud o tom příslušný orgán CO
podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
V.
Orgány CO
1. Orgány CO jsou :
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
2. Nejvyšším orgánem CO je valná hromada složená ze všech členů CO složená ze
zástupců všech sdružených oddílů. Schůze valné hromady se konají nejméně
jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů CO, popř. výkonný výbor nebo
předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
3. Valná hromada zejména :
a) rozhoduje o počtu členů VV a volí VV, funkční období je 1 rok
b) rozhoduje o přijetí a změnách směrnice CO,
c) stanoví hlavní směry činnosti CO pro příští období,
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech
delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí
souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské
základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, místopředsedu,
pokladníka. Hlasování výkonného výboru může probíhat prostřednictvím
zabezpečené webové aplikace.
7. Výkonný výbor zejména :
a) volí předsedu, místopředsedu, pokladníka,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice CO,
c) rozhoduje o zániku CO a v tomto případě současně i o majetkovém
vypořádání,
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d) organizuje a řídí činnost CO,
e) spolupracuje se sportovními svazy,
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními
TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
Na hlasování VV je potřeba účast všech členů, v případě hlasování přes webovou
aplikaci běží hlasování 1 týden. K platnosti usnesení výkonného výboru je
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
VII.
Majetek CO
1. Zdrojem majetku CO jsou zejména :
-

příspěvky členů CO,

-

příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností CO, zejména
v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení,
která TJ/SK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné
a turistické činnosti,

-

příspěvky a dotace od sportovních svazů,

-

státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

-

majetek převedený do vlastnictví CO členem CO .

2. O nabývání a pozbývání majetku CO a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje výkonný výbor.
VIII.
Jednání jménem CO
1. Jménem CO jedná předseda CO na základě pověření VV.
V Hluku dne …………….
Zakládající členové:

Tomáš Horák

Zdeněk Horák

Jan Machala
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Pavel Šafařík

