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Těiovychovná jednola sLAvoJ Kynšaerk nad ohří {dáls jen T$ je doř:ror'olnynr sdruřenin:
ohčgnůprovozuiícich tělovýchovu, sport turistiku. organizačni, clsvětovcn.t a hospqlářst'ou
činnost. \.' TJ se clolrrovclně sdružuji oxldíly" ďbory a zájmové skupury idaie jen oddíly).
sdriižovat v nich se mohou také jednotlivci bez členskéhovztahu k odclílu.
TJ byta za1oŽana v roce 1947 pod názvem soKol,. později exist,ovala p*d náarenr JíSIiR-Á
Libava (do r, 195s" sLAvOJ (cto r' 1963}, D}WAMŮ šTi (do r' 1968) ' TJ ET{ (dc r. i987).
SI,A\roJ iod r. l98?j" TJ se hlási k iradicír.r těioýcfuo1v * spartu v K1rr'šper1tu nad ohři a
stává se prrkačovatelem a garantem zachovani myšle'rtek a qýsiedků prtáce sv,vch předchůdců.
Sídlem TJ Slavoj Kynšperk nad ohři je města }ip:špark na'd ohř1'Skolní.o14i7.

'
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Pmlání a cílt
.t.

Zákl*dnirx p*slánínr TJ Slar'oj Kynšperk nad ohři je;

a} organizovat spart,ovní čir:nost v rán:ci zapojeni do sportovnich.

tělcrqicholtrých,
íririsÍických a dalšíchaktivir úzpe s tělorýchovou souvise,1ících' vytvařet pro ně maÍeriá}ni
a treninkové podmink'v
tr) v5'tvářet širokémožncsti ufrváni sv'".řch spr:ríovišťpro zajemce z řad veřejn*lsti. zejména

c}
{l)

*)

pak rnládeŽe

1vtvářet ekcnomrckau základrru pro plnění sqýah ciiů" a to zejnéna v}astni hcrspodriřskorr

činností

|rudovat. provozovat a udržrrvat těloqj'chomá a jiná zařimni' která vlastní nebo *živá

vést své členy e ostgtfií účastník1těloq1.i:hot:réh* pr**esrr i, T"T k dadržcvánízakladnich
*tickýclr- estttic$ch a mravrdeh praviii*l, um*žnit jim širokou inérrrmovarrost * oblastr
tčicsne kultury a krrltr4,l'trbec
Í] hájit zajmy sdružených oitdil& ur"rritf i navenek TJ, :.a tim účelemspcllupracovat s orgány
oÍ:ce, ostatními orgarrizacenri (např. C:SlťV.splrtovními svary apod'.l i jednotlivci
g} dalšímítbrmami své činnclsti napomáhat roz.''cji veřej*ého život*, kultrxy.^ z-dravi. apod. v
crbci, zejirréna pak tbrmetu veřejně prcrspÉšnýchprací" organizačnía osvětovou činn*stí,
3.

orgány TJ
}"Iejvyššim orgánem TJ je ralne hromada ťt{ále jen VI! složena re zástupců všceh sdružených
oddílů.Pontěr zistrpců (dále jan de}egůtů) ng 1'{H urči před jejírn i*dnánim v předstihu 30-ti

dni výki:rrný lýbor TJ {dale jen 1,1/ T$. 'Iména <l*legátů musi nrit za jednotlivé oddí}y vv TJ k
dispcuici min. -1 ilní přt:d.1ednánim VH. Delegati nají na \Ťíhlas roz}or1ri;ici. Pnávo účastina
\'T{ maji všichni členovéTJ"
Echůzx Vi{ TJ se korraji nejméně jednr:u za rok. vv TJ musi svolat rnimořár1né jerlnáni VH'
pokud gtak *snese a dále ptlkud o její svcrián.i p*žáďaji rr1espxrň 2-'13 členůTJ nebcr jeji
p:ředsed:r. \*{ se pak koná nejpozději do 1 n:ěsíce *d roz}rodnutí o konání 1,Ťí.s r'ozhodnutín.r o
konání a termin'em \'T.{ semámi členskou základnu TJ jednotlivi předserlové oddilů, kt*ři <tálc
postupují podle bi:du 5,

'.-r#j

,

ť''. \iakrá lrronrada zejn:*na:
..l'i rc'zhcduje o vmiku a zanikr'r

..::

4ý'l

TJ, v připadč zániku o ur*jetkcrvém v,wervnáni
, 1+1,, :
TJ
a
s3mibolice
o
ráevri'
sídis
rozhcduje
razlrerduje * pítj*ti a nněrr;ich stanov TJ
L{'} vali qýk-rrnný qýbor TJ a revizni komisi
|','
rozJroduje * přijeti nového
je
jtjich
činnost Y rozporu se zákon!
roi&oduje cr v-l'lbučeníod'*ílu l'případě. že
gj sehvalr'q* rr projdnává zprár.rr o hcrspodďeni o majetku TJ, schvaluje r*zp<rčet "..'5
i"ýkrrrurého v'ýboru a přispěr.k3 cr"1r.li lům
h) stanovi hlavni sméry činnosti TJ pro pťíštiubdcbi
schv*}u.ie a v'ydává eirganizačni řád a dalšíintemi př*cipisy" r'e kteryeir rrpraví vniďni
vztah-v '7 J.T' pckrrd ror}odnc o jejich vydáni
hlasenr
platnosti usneseni 1{1 je zapotřetri souhlasu prclsté vč!šinypřitomných
rozhodu3ícímza současnénadpillovičnípřítomnosti všech clelegrá'tů.
č. Výkonrrým orgán*m VT{ TJ je ýkorrrrÝ wb*r TJ íd*ie jen YY TJi
R1ztto{.uje ve všeclr'
v\r TJ zaberpečuje p1nění úkolůTJ q obdobi mezi jednotlirlr.imi

bi
*i

"t

adďilu

*j
ii

ii
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w.

věce'ch, pokud ňejsou ve výiučnépravomoci YH. přičerrrŽ trT{

otá:{cách'

si

niůŽe vyhradit

Ý
roahodování v d*lšich
TJ můžerozh*dnout, pakud si tak v-vžxla vmiklá sit.uace a svol:ini mimořrádného
jedilaní 1T{ by bylc neekonomické. Podminěné roáodnutí s* můžx.tý'katpouze těclt xněn
či opatření' která nejsou v ťoryŮru s časti 2. Stan*v'
YY TJ nrá počet členůErčt, Yždy však rrrá předsedu a tajeinnika' Jednáni YV TJ s* účastnii
h*spcrdář TJ, L1erý urá hlasi poraďní' FOčet členůVY mrr"si být lichý'
a} Je&x:i Yv TJ se můŽe zučastrrit s řiiasem poradnim vŽdy ieden a4stupce oddilu" zpravidla

b) vv
9

jeh* př*dseda' Heťý narná ve Y1'r zastoupeni' Ten můžepřeelliladat

opoc|stabrěné

požadavk1' a klást jednatlivýrx členůV1'. dďary, na které mu musi být nepr*dleně nebt.l

n*.1p*zdějí dql i0 dnri odpověaena"
t}) Předseda svo}ává jadnaní vv TJ podle p*třeby. nejméně však jednou m měsic' Nově
zl'olený \/\r TJ st na svérn nejbliŽ{im jednáni zvolí ťunlicionáře VY. Jejic}t nápl.ň usči

d)

Zťxaiy ěinnosti TJ (viz. přilaha č" i stanr:v)'
Nebude.li hosp*dář zaměstnancrm TJ, ale voleným íunkei*náře,rq je řádnj'm člensm VV
rt' r
tJ.
W je vrrlen na obdobi ? roků.

b)

organizu.;e a řidí hospodářskaii činnost TJ

c}

10. Vý'komrý ýbot zejména:
a) zabezpečuje plnění usneseni

!ŤI

zejména k rozi:očtu, hlaryrím snrěnhn činnosti. k
razdělení dctaeí a přixpď.vků or1 státu, CSTV- jiných org3nizaci a fyzických osab
dbá aa hc'spodfuné využivání a údržbu majetku TJ
spolupracuje se spart'ovnírni svazy při ř*šeni problémů jeclncrtlivych octdilů
zajišťuje operativni spr.rlupráci s rr.ristnin.ri r:rgan} crbce. podniky, ostatnimi TJn jinými

c") připraltlje prdklad}. pro VH, a to

di

*)

t}

gi
]

l.

otganieacemi a ťyáckými rrscrbami'

k. abezpsčeni čirrnosríTJ v}ÍíTaříproÍ.esionálni *pafat v nezbytně nrÍn*m roas*hg
{hospodář ar'ad.}' Yolhu Yv TJ. předs*dy TJ, způsolr hlasovani a vlastní činnost vY TJ

st'anovi volební řád {viz při}oha č, 2 stanov}
Ratriuní komise prrrvádl revizi hosp*dařeni YV a TJ' Foťet jejich čierrůwčíZasarlyčinnosti TJ.
4.

$polďnó zásncl1: č|gns* í
12. Členern TJ se můžestát kaŽda ťyzická osoba' kteni snuhlasi s posllfoiírn TJ" paskytne TJ
intbrmace pro evidenei člerrskéz*kladn.y Čsrv v sor:ladu se rákoneia č. }Ů1/2Ú0$ Sb'. o
<lchr*ně oseibnich úda3ův platnénr nrěni a pokttd se stane členem něhteré.h* z oddilu. Q při3*tí
za čl*rra ror}odne addil" kt*ryi gta*.vi podminfo'pro vstup čtenťr'a tc p<ldle *b*cxých xlsatl

'1

..

',,
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Členstvi schválerrýl:h 1Ťi. Zár*dy čler"i*tvi
členůa cpačně.
1:ýši čler:slcých přispěvků stan{rvt n* $Vť':ll
\.'T{. Prablcruatika v-vbírátri. formy uhrady
TJ,

'- nff:il.-JTř*ff'".tz

uťi

čienskéhcvirfah* k uddilu.

* v;niku

takového členstvi rodr**&.'"

15' Řegistraci či*nů.otázku členských průkazůapod. řeši Zasady črrnosti TJ
5.

&íajďek TJ a hospoďsrřl tti
ls, řdroje*: majetku TJ jsou zejména:

člensképřispěi'ky čienů
.
- přumy 21f[3ry.chorne. kultrrrni a spoiečerr.ské
- při3ny z vlastni hospoďářské čirmosti
. přispěvl'r, a dotace od sportovnich
t.
- srárri přtsper.k;-. dctace od Čstv a jnýcborganizaci a gsab
- ma;etek piecháze.iist d* vlastnictrí TJ.1dio nástupnieke orgar:izace ČsTv
- nrajetek převec*nÝ rla vlastnictvi TJ jejím členen.r'
17. Majetsk TJ je ve vÍastnictvi TJ iako celku' o převo<lech prav hosgCIdďerri s m*'.ieíkem i i'r jehr.'l
nabývani a pozbýváni g o všech dalšíchdispoacich s nim rozhoduje Yalná }x*mada TJ.
18 Kromé majetku" ke kterÉmu má TJ vlgshicke právo. muže hosptx!ďit se státnim nebo jurým
majetkem, k němužmá ďtz:lno prár'o hcspodďeni.
-

.'Ů

činnosti

svazů

i9 Hospadďení

Lv

i

\y

s

majctk*rn

TJ ř*ši ř,ásad3,' čirurosti TJ, které ravirčŽ stan*vi

p.}ťtmink}.

zaberyečgni rnajetkx TJ před jeho nričením.aleuátim či pďkazsnim'
Vlasni hospcdářská činnost TJ x řidi zásgdami schválea;fmi YtI' Tyto zixady ror.rrčŽ upraví
poš|up TJ při jejir* případnént vsfupu d* ak*i*vó splclečnosti' společného podniku ap.:<l TŤiimy
piyno**i z hospodářs}ié člrurosti $pftlvl}je vY TJ s přihlédnd.im k potřebanr a zajmťm 'IJ *
*drrcitlir4ch odc|i

j

ťr

f 1' "ímsnem TJ rystupuje seriseda nebo jitý p:věřený člffi VV TJ a tajemnik TJ' }i piatnasti
uk*nu pťeelsody nebo jinéht.' pctvčťmréhačlena \,ar TJ * tEemaíka je zapotřebi předbčžnehtl
pov*řcni k 'i*dnaní. pokud ide o situ*c*' o k.teqýeh.1inak r*zjrrr.lu;e vH a YY }'ýsleržek jednáni
d*dat*čnč*chvaluje vY TJ K plat*asti rikonu YY odr3ílu je rrutný pťedtéŽný. scuhlas vv T.I'
?i. Pokud dr:jde k porušerri stanov s:ddílem Tj je p*vimosti \í\' fJ k t*mxta p:rušeni stanrrv
:*ujm*ut stanr:vlsko a neprodlerrč situasi ř$Šit,
*} upr:z"*rnit
*ldílu na porušovmri stanr:v.
b} ak*íceni dotaci oddílu až zgstaveni dotaci rlokad nelrude sjednána nápralre.

W

c)

'ó'

rozpuštěni VV oddilu a převz*ti řízcni cddii*

VV

TJ.

7:ív$r*čn*ustanoveni

?'}' St*nclvy TJ nalrýv*.1í ričinnc*ti dnerr: s*hvále.rrí Ytí"
?4. s*učásti Stgnr:l. TJ Slavoj Kynšper* ngrd oÍrři.1scru 7-ásndy čirurosíia Voletrrri řá<í. kt*ré tv*i.i
přítr:h3 stancv a byi3, schváleny.1et1nfuiim \.J{ "i.J lilav*3 Kyrr.šperk nad {ihťi s:Í'e 27. 1 1.2$]2 *l
;ančně'rry jeti*rtnÍm 1'ŤI TJ lii*vcj Kynšp*rk cari {-}hťi dne 3.1.:.:.{X}4.
?5' Ílt*nory jsou v oripná}* nl*Žen3,. u hasp:il#e 'ťJ a kapii obdržei k*áúy pieds*d* přisluš'néhir
*ddilr:' přičernž rná z* prviruroxí semétn:it s* staneivarni ostainí členy nrli{iiu.
?*, 7'měnu stancv schváli}a 1rfi dns ió'2. 2i}l 1'

PTLICNA

C.

I

zÁsaoy črNNostr
Tětovýchovné jednocy Slavoj Kynšperk nad ohří

I.

Smysl a rozsah
Zásaciy čl::nos..i TJ S1avo j Ki,nš.cer:k n. ohři vycházi Ze základnÍch a
MV Čn.
obecných us.anover]í Stanov TJ, xtěre by1y přeclmětem req'istrace TJ upráva
a
hospodaření,
TJ'
otiizky
urrniiř
vztah\r
e
Svým obsahem upřesňuj
nad
povinnosii čienů a ostatních osob sp;aiých s Čínnosči TJ S1avoj Kynšperk
I

'ř
*ý

unr1

.

TI.

členskévztahy k TJ

?

Členem TJ Slavoj Kynšperk n. ohři se rozumí osoba splňující základní
ustanovení sLanov tím, že je registrována v oddíle TJ, má uhrazeny
stanovené č1enské přispěvky a úČastní se sportorzních, brigádnických,
společenských a da1Šíchakcí organj.zovaných TJ.
Hóstujícím hráčem u TJ Slavoj Kynšperk n. ohří se rozumi osoba splňující
záktadní ustanovení stanov Lím, že je regist'rována v oddíle T.], má uhrazeny
stanovené čienské příspěr,'ky, příčemŽhcsiování je rredenc na zák1adě řádného
povolení, účastní se sportovnich a dalších akcí TJ'
Účasti na jednotlivých akcích se rozumí např. niŽe z uvedených aktiviL:
samotná účast na akci,
a) sporLowní akce - její připrava, organizátorství,
vedení oddílu, plněni dilčích úkolů vyptývajicích z rozhodnuti \rV oddílu

čí TJ
b) brigádnická akce
apod.

úČast,přistup k ptnění úko1ů,organizačni zajrštění

c) spo}ečenská akce - jej i příprava' organizace, pořadate1ská čínnost,
úČastna akcí apod.

4. V Souvíslosti s úpravou čIenských vztahů jsou od úhrady Členských přispěvků
pro TJ osvobození vždy dva trenéři přís}ušného mládeŽnického muŽStva
k oddílu, popř. i č1enové
oddí1u, důchodci a Členové bez příslušnosti
jim
dobrovoInou organizačni
důvěry
svěřené
v
rámcí
oddífu. kteří vykonávají
Takto upravený vztah je u všech
práci ve prospěch oddi1u či TJ.
neaktivnich spórtovců (nečtenů oddí1u-funkcionářů), t'renérů, a1e i č1enů
oddi1u (aktivníctr sporťovců-funkcionářů) nutno uvést v zápise z 1ednání W
oddi1u. Ste1ně tak jsou tyto osoby vedeny na seznamech Č1enskézákLadny
oddítu TJ s poznámkou T (trenér), F (ťunkcionář) , ČČ (čestný Č1en), D
(důchodce).

1II.
DaIší otázky související s členstwímv

6.

TrT

DelegáLy na vH sí voli oddily dle klíče, který 1e stanoven v zapise
z jednání vV TJ, nejpozději v době 30 dní před jednánim VH TJ. Jména
delegátů s hlasem rozhodujícím pak musí mít W TJ k dispozicí min. 5 dní
před jednáním VH TJ.
Ňapr'.'e č]enůW TJ jsou urČeny jednáním W a jsou uloŽeny u hospodářky TJ.

rv.

Statut revizní

l_

.3

komise

(RK)

RK j e volený or:gán V.{, }<.e'rý má l.íchý poČet členů. RK provádí kontro}u
hospodaření TJ a cici1iů.
- RK je volený ko].ektivní orgán TJ, který je volen na dvě volební obdobi
ani VV fJ
- čfenem RK ne:nuže býť Ťádné zvoiený funkcionář W oddí-lu
.^ ]^!*4^:
\717 TU:.
má
nráiro
q
Írčastnr.
lJ
Lrrt
U
Dg
v
uuur
v
J sulIar
- č1enovéRK si voli předsedu' který -L,d Pr
na které musí býc pravidelně zvár
- RI( j e ccipovědna VH TJ
. ve ivé Č1nnosci se RK řídí S.uaicvarni TJ a obecné závaznýmr přecipisy CR
-výs1eokykcnirolníčinnostipřecikládáVVŤJ,který3epovinensejimi
zaoý-uat a do 1 měsice oznámi. l.K si;é stanovj.sko nebo rozhodnutí
_ celko.,ou zptáwtl o své činnosči předk}ádá RK VH TJ
l

v.

člensképříspěvky
ze základnicir podm.ínek příslušností k TJ je
ČIenskýpříspěvek, jako
-VV jedna
ka].endářní r:ok pro členy i hostujíci
příslušný
jednáním
na
stanován
to do 28.únor:a a 30. záŤi.
a
splátkách
je
dvou
ve
splatný
a
h::áČe
-prijátý
q
či hostu1Ící č]-en TJ v pruběhu roku ]e povinen
KaŽdý návo
(ne]později do vystavení platné regtstrace/ popř. do zapsání v
""p'ád]".'ě
soupisce oddilu) uhradít poměrnou část č}enskéhopříspěvku Za přís}uŠný
kalerrdářni rok.
10.Nezap1aceni čienskéhopřispěvku nebo jeho části ve sianoveném termínu v
bodě B. a 9' je posuzováno jako porušeni základních povinnos".í Člena TJ a
na tomto základě mu bude pozasLaveno' popř. zrušeno členst-víV TJ s
s vyškrtnutim ze soupísky hráčůpříslušnéhooddi1u.
11.w od'dí1u p1ně odpovidá za dodrŽováni všech ustanoveni o č1enských

!
I

ořísoěvcích.

\Éý

VI.
Klíě k přidělování financí oddí1ům
12'Přidělováni financí oddilům stanovi W T.}.
13. oddily čerpajÍ přiděIené finančníproslředky formou záIoh, kLeré jsou
povi nny ihned po vyčerpání zátohy vyúčtovat.Po vyúčtovánizálohy mohou
čerpat zálohu další. Výši záIolny určuje VV TJ'
r+'jrfiénem oddílu ve vzLahu k VV TJ vystupuje zpravidla předseda oddílu'
čIen oddílu zvolený do W TJ. vV oddilu můŽe na svém jednání pověřit
jednáním s W ŤJ i da]ší osobyl které budou uvedeny v zápise.
VII.
Brigádnická ěínnost
pří údrŽbě
i5.Jednou ze základních podminek přislušenstvi k TJ je i pomocjednot1iv11m
ponechává
na
uváŽení
proto
TJ
rozvoji sportovišť a VV
oddilům rozsah brigádnické činnosti. Zároveň však stanovuje povinnost
konaL v připadě nutnosti brigádnickou činnost ve prospěch TJ v rozsahu a
termínu, který sLanoví W TJ.
16.oddíl sí na svém jednáni stanoví opatření pro připad' Že si některý Z
č1enůoddílu svou povinnost ve vztahu k brigádnické činnosti nesplní.

Činnosti v rámci oddí}u se svouv
brigáonické
k
Vztahu
ve
7.Povinnost
či nostu]icich členů zaregístrovaných
poměrnou části ;;;á..i loliých
průběhu kaIendářniho ::cku.

vIIÍ.
Hospodaření s majetkem ŤJ
TJ'
pečovai o pouŽívaný či svěřený majetek
je
řádně
TJ
eia
č
18.Povínností
tak,abyneoocbázeLokjehopoĚt.o"o'a'i,zneuŽíiení,zŤtáLéČízníčeni.
TJ, který používajíke sportovní
19.oddíJ-y r; copoviáuir,u..,esté.}.-ň"i...t.
Činncs:-.

v
J

20.Na:ě.::sportovištíchvmajetkuTJ,kdejep1acenýsprávce,odpovídá
a p]]acovni.náplně.
ie:::c za !!.a)ecek dIe pracovni smlo.i.;\.
21.o;zavírálníveškerýchd.ohod,=*r.,.,-o.t.gi"t.písemnostítýkajícíchSe
j]*..^^r'Ánió'iiinéčinnost-íooair.umimov}astniČinnostt..lrozhbduje
-..=.-Ýv'.'u!:!
TJ.
TJ předsecia
.p'ouo,"i*
řádem. Podmínky pronájmu,
!in'l,;;
22.,:u'ž'dé.=i:::";::::.1:'
zá:::1čky stanovuje W TJ.
IX.
a příslušných k Ť.'
ě1enů
ostatní povinnosti
VV TJ'
23.svýlTim.orálním,spo1eČenskýnasportovnímchovánímdbátnadobré1ménoTJ
Se závěry schválen1.mi VH apodíiet
riiit
Slavoj Kynšperk. nad ohři,
sportovní a ostatní rrybar.rení,
oečova,i' řácině o svěŤený nral;t;k.
Tj.
provozu
š"-"--ěr."nornickém hospodaření a

x.
organizace
povínnosli
ostatní
všech sportovců - ČlenůTJ
24.a) Zaj!st].t zák}adni pojištění
c:.oau ŤJ a jejích činností
b) zaj1stit ;;;;;;'"tsi .,yna,,er,í
oooírtr a hráčů{sportoviště, jednotné
c) zaj istit 'arlaoni
dresy'spo.to.,,.,ínáčíniapod')spřihrédnutimkfinančnimmoŽnos|em
soutěŽíCh s přih}édnutim k
or )J.listit účastoddiIů v mistrovských
aktuátním finančnim moŽnostem TJ Členův rámci možnostíTJ
e) za1išťovat.á"isi sportovni vyŽítí
rf)zajíst1cvčasovémpředstilrutermínyadruhprácenanastávajLci
povinností, pokud tak nezajíšťuje
období ke sptnění n'iqáá,'i"kých
pro -ptněni úkolů
;:š1;":i!-'i,n'uo cestovnich vý'oh
,, ::]i::Ťi'
stanovenýchTJ,přiČemzřřTJprojednápředempověřeníÓlenaTJ
k jednání.

xÍ.

Závěreěná ustanovení
25.Zásady Črnnosti TJ
clne J.rz'zvva'

jednáním VH TJ
Slavoj Kynšperk nad ohří byly změněny

Příloha č.

2

Vo1ební řád
TělovýchovnéjednotyS1avojKynšperknadohří
č]-ánet 1.
a specifikuje volbu Č}enůdo W TJ
způsob
upravu]e
řád
voiební
Ten-uo
komise TJ slavoj Kynšperk nad ohři.
revízni
a
or]ii
,'.J
l(ynšper<
Slavoj

ělánek z.
Volební komise

*r'

.ř

i. .]3l!I"?''-1n"s.J

i.ou.,'"o..u".",;"":l:::l1:".T"""""

";;*i]3

xt*'

naJpoloviční

riětšinahlasůpřitonnýchdelegátůVHSJ-avojKynšperknadohříveřejným
přitomna. nadpo.ovični většínajejich
ŤJ;J'.":"u,1".,
l;ffi::'"]:
::-,'r
hlasů.
Členů;usnáše]i "" "uJpolovíÓni-většinou
předseou.
Vo}ební komase volí ze- svého středu
č]-ánek 3.
Zásaďy volby

?

smí být zvoien pouze.i."d"ýŠ":^::
:,:,"1"]
oI UT ra].:a
\I\/
S kandidaturou musí
1U . "{-"ř::;i"::,i.3i';
V V T'T.
ne.oo
llcpv
být navrŽen oddilem 't'.J
VH
řu"áioat muŽe
tlr7| znami W nejméně 20 dní před konáním
musi bý|
Kandidáti mrr<í
souhlasit. tu^*r]X4ti
":Š}
ř.*áiaa"r.u nowého W sestavll.'T' 11;
které byly na základě svolavate}e VH

1. Členem W-

2.

T:T5:?"i:ň"":"?J;'ii""""].?,"'nll
lhůtě
^řarllnženv Ve stanovené
hlasovánim delegát.ů VH, nerozhodne- Ii
,. í::*:.'::'
""'.";'Ji,";'J;.-ý*
j inak.
článelr 4.
nad ohří
Vo1ba předsedy w7 TJ S3.avoj Kynšperk

L

1

I

VH

W na svém nejbliŽširn zasedáni.
VV TJ S1avoj vo1í svého předsedu
pros.iá. většina přítomných členŮ
|ro něj-nározhodne-1i
Předseda )" ,,*Jn, hf asova]a--rl
w TJ jinak.
nrasoiánim,
W. Volba "u p.o.,ááí tajným
W.
Stejně se postupuje při volbě tajenníka
článek 5.
při svém jedrrání
w
Hlasování
platné pouze za přitomností nadpo1oviční
Hlasováni při jednání W je
p'. prostá většínapřítomných ČlenůVV.
většiny řádných Éi."t. w. j"-riveřejným
hlasovánim'
Hlasováni Členůw =u provááí

čtáne* 6.
nebo
člena W TJ a to při odstoupeni
práva
VH
právo kooptovat T.":.vH nového
Člena W TJ' kLerá má do nejbliŽši
dlouhodobé nemocí .á--e zvoleného
řádně zvoleného č1ena.
;.il;il;;sti
-fil- má

Volebni

3 .12 .2AO4

L,
.*'

.

Ťád

Č].ánek l.
Závěreěrrá ustanovení
změněn jednáním VH TJ
TJ Slavoj KynŠperk.nad ohři byt

dne

