TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA STADION NOVÝ BOR, z.s.

STANOVY
1. Základní ustanovení
1.1. Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolný svazek členů
provozujících tělovýchovu, sport , turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
1.2. TJ byla založena v roce 1991 pod názvem Stadion NOVÝ BOR.
1.3. Statutárním orgánem TJ Stadion Nový Bor, z.s. je předseda TJ
1.4. TJ je dobrovolným samosprávným svazkem členů.
1.5. TJ má postavení právnické osoby charakteru spolku podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku s působností na území České republiky i mimo toto území.
1.6. TJ je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým vlastním
stanovám a právnímu řádu České republiky.
1.7. Sídlem TJ je Smetanova 387, Nový Bor, PSČ 473 01
1.8. Identifikační číslo TJ je 44225113
2. Hlavní poslání a cíle činnosti TJ

2.1. Základním posláním TJ 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
mládeže
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou
činností
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná, sportovní a jiná zařízení, která vlastní, nebo
užívá
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních
estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury
f) hájit zájmy členských subjektů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány města,
obcí a ostatními subjekty.
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v obci
h) pronajímat a užívat vlastní majetek ke sportovním, kulturním a rekreačním aktivitám
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3.Orgány TJ

3.1. Orgány TJ jsou:
a) valná hromada TJ (dále jen valná hromada) – nejvyšší orgán TJ
b) výkonný výbor TJ (dále jen výkonný výbor) – výkonný orgán
c) předseda TJ - statutární orgán
d) kontrolní komise TJ – kontrolní orgán
e) dílčí členská schůze oddílů
f) výbor oddílů
g) předseda oddílů

4.Valná hromada
4.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ, kterou svolává zpravidla jednou ročně předseda TJ
nebo místopředseda TJ, a to nejpozději do konce měsíce dubna daného kalendářního roku.
4.2. Mimořádná valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů,
nebo nadpoloviční většina členů výkonného výboru s uvedením návrhu programu jejího
zasedání. Při takové žádosti je předseda či místopředseda TJ povinen valnou hromadu svolat do
jednoho měsíce od obdržení kvalifikované žádosti.
4.3. Svolání valné hromady TJ musí být učiněno písemně k rukám každého předsedy oddílu
s počtem pozvánek dle volebního klíče stanoveného pro každý oddíl a musí být po celou dobu
do konání valné hromady TJ vyvěšeno na webových stránkách TJ, vždy však nejpozději 14 dní
před určeným termínem a místem jejího zasedání a s uvedením návrhu programu.
4.4. Právo účasti na valné hromadě, právo být volen, právo hlasovat a volit každého z členů TJ
upravuje článek 9. Stanov TJ. Delegáti jsou voleni za každý jednotlivý oddíl členy oddílu, kdy
klíč počtu delegátů je za každý oddíl jeden delegát a za každých dalších deset členů starších 18ti let další delegát. Volbu v oddíle organizuje jeho předseda, který je sám volen a odvoláván
nadpoloviční většinou členů oddílu.
4.5. Do volby orgánů valné hromady ji řídí předseda nebo člen pověřený výkonným výborem.
V úvodu zasedání valné hromady TJ musí být schválen její program, jednací a volební řád.
Program valné hromady oproti pozvánce lze měnit pouze rozhodnutím valné hromady, a to za
podmínky, že se změna programu nebude dotýkat statusových věcí TJ a prodeje nemovitého
majetku.
4.6. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech TJ dle pozvánky, a to
samostatně, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina delegátů TJ, kteří mají hlasovací právo
na valné hromadě. Valná hromada rozhoduje usnesením, které je přijato, pokud pro něj
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem.
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4.7. Nesejde-li se v určeném termínu a místě valná hromada v usnášeníschopném počtu, koná se bez
dalšího za jednu hodinu na tomtéž místě a s týmž programem mimořádná valná hromada, je-li
v té chvíli přítomna alespoň jedna třetina všech delegátů s hlasovacím právem. Není-li ani nyní
tohoto počtu dosaženo, považuje se valná hromada za neusnášeníschopnou – předseda TJ či
výkonný výbor je povinen nejpozději do 60 dní svolat další mimořádnou valnou hromadu se
stejným programem. Tato mimořádná valná hromada je již usnášeníschopná ve všech otázkách,
dostaví-li se alespoň polovina delegátů.
4.8. Valná hromada zejména:
a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření TJ a o stavu majetku TJ, pohledávek a závazků,
schvaluje tuto zprávu nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření,
b) projednává a bere na vědomí zprávu kontrolní komise,
c) projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený kalendář akcí pro následující
období,
d) projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet TJ pro následující období,
e) stanoví výši ročního příspěvku pro členy TJ,
f) stanoví volební období orgánů TJ, které nemůže být delší než čtyři roky a kratší než jeden
rok, a jejich početní složení,
g) volí a odvolává členy výkonného výboru,
h) volí a odvolává kontrolní komisi TJ,
i) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím výkonného výboru,
j) rozhoduje o převodu vlastnictví nemovitého majetku, nebo o jeho zatížení majetkovými
právy jiných osob, jakož i o kapitálové nebo jiné majetkové účasti TJ na založení nebo
provozu jiné právnické osoby,
k) rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov TJ,
l) rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení TJ – a s tím vždy současně o způsobu
likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku TJ.
m) Stanoví hlavní směry činnosti TJ pro další období
n) Rozhoduje o zřízení či zrušení oddílů, rozhoduje o organizační struktuře oddílů.
4.9. K platnosti rozhodnutí o zániku TJ je třeba vždy souhlasu alespoň třípětinové většiny delegátů
TJ s hlasovacím právem.

5. Výkonný výbor TJ
5.1 Výkonný výbor , v jehož čele stojí předseda TJ, je nejvyšším výkonným orgánem TJ, který TJ
řídí mezi zasedáními valné hromady. Výkonný výbor schvaluje svůj rámcový plán činnosti a
stanoví termíny svých pravidelných zasedání. Počet členů výkonného výboru je dán počtem
oddílů v TJ. Stejný počet může být i náhradníků. V případě, že počet členů výkonného výboru
klesne pod 2/3, je předseda či místopředseda TJ povinen svolat valnou hromadu za účelem
doplňující volby. Návrh na volbu za člena výkonného výboru může podat valné hromadě
kterýkoliv člen TJ, do výkonného výboru může být zvolen vždy pouze jeden člen toho kterého
oddílu a jeden náhradník .Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu TJ. Na
základě oddílové příslušnosti předsedy a místopředsedy TJ se stává náhradník z příslušného
oddílu automaticky členem výkonného výboru. Náhradník z oddílu nastupuje za člena
výkonného výboru v případě jeho nepřítomnosti, odstoupení či úmrtí. Výkonný výbor vede
seznam členů TJ.
5.2. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné
hromadě, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výkonnému výboru valnou hromadou
svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc výkonného výboru je přímo ve stanovách TJ založena.
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Činnost výkonného výboru , jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se stanovami TJ a
s naplněním jeho hlavního poslání podle čl. 2 stanov TJ. Výkonný výbor může předsedu a
místopředsedu TJ pověřit konkrétními činnostmi a pravomocemi a tyto může i kdykoliv
odvolat.
5.3. Rozhodnutí výkonného výboru je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho
členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň jejich nadpoloviční
většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel.
5.4. Z každého zasedání výkonného výboru musí být pořízen zápis tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo
se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty.
5.5. Přípravu administrativních, ekonomických a právních podkladů, není-li ve výkonném výboru
rozhodnuto jinak, zajišťují pověření členové výkonného výboru či zaměstnanci TJ. Každý
z členů výkonného výboru má právo předkládat vlastní nebo oponentní podklady podle své
volby.
5.6. O otázkách či procedurách, které jsou TJ jako právnické osobě uloženy ze zákona, nelze
hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být výborem TJ splněny řádně a včas.
5.7. Výkonný výbor a předseda TJ jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné
materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí.
5.8. Výkonný výbor je povinen mít pravidelný alespoň čtvrtletní přehled o plnění či čerpání
schváleného rozpočtu TJ, o stavu disponibility pohotových zdrojů TJ, o jejích příjmech,
výdajích, pohledávkách a závazcích, jakož i o plnění odvodových povinností TJ a stavu majetku
a práv TJ (výsledovka – rozvaha – inventarizace).
5.9. Pro zabezpečení administrativních, provozních a ekonomických záležitostí TJ může výkonný
výbor zajistit vedoucího zaměstnance, s nímž uzavře předseda TJ manažerskou či pracovní
smlouvu.
6. Statutární orgán : Předseda TJ
6.1. Předseda TJ je individuálním statutárním orgánem TJ, který jedná a zastupuje TJ vůči třetím
osobám, pokud není ve stanovách uvedeno jinak, a který odpovídá za správu a řízení TJ.
Předseda TJ je volen a odvoláván výkonným výborem TJ.
6.2. Pro účely správy záležitostí TJ je předseda TJ oprávněn:
a) svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu
b) řídit zasedání výkonného výboru, které by mělo být svoláno zpravidla 1x měsíčně
k projednání stavu záležitostí TJ, jinak vždy, vyžaduje-li to naléhavá potřeba či okolnosti
c) přijímat opatření v rozsahu, které mu svěřila svým usnesením valná hromada nebo výkonný
výbor, vždy však v souladu se stanovami TJ
d) uzavírat a sjednávat písemné právní úkony jménem TJ
e) uzavírat jménem TJ pracovně- právní vztahy
6.3. Po dobu své nepřítomnosti, nebo jiné závažné nemožnosti vykonávat dočasně funkci
statutárního orgánu, může předseda TJ v rozsahu svých pravomocí zmocnit místopředsedu TJ,
který je taktéž volen a odvoláván výkonným výborem.
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6.4. Volba a odvolání předsedy TJ je časově omezena ve smyslu ustanovení čl. 4.8. f) Stanov TJ
Stadion Nový Bor

7. Kontrolní komise TJ
7.1. Kontrolní komisi volí Valná hromada TJ – počet členů 3. Práva a povinnosti kontrolní komise
stanoví valná hromada v souladu s ust. § 262 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
8. Členství v TJ
8.1. Členství v TJ je dobrovolné. Členstvím však vznikají nejen práva člena TJ, ale současně také
závazek dodržovat povinnosti člena TJ a jeho stanovy, a tak dbát o dobré jméno TJ. Členství se
váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce v TJ, je tedy nepřevoditelné, ani
nemůže být předmětem daru. Členem TJ se může stát každý, kdo souhlasí bez výhrad se
stanovami TJ a je za člena přijat. V případě osoby mladší 15. let je součástí žádosti o přijetí
písemný souhlas zákonného zástupce.
.
8.1. Členem TJ jsou fyzické osoby, které jsou ke dni přijetí těchto stanov v úplném znění členy a
platí řádně roční členský příspěvek stanovený usnesením valné hromady TJ nebo z jejího
pověření výkonným výborem.
8.2. Přihláška za člena TJ musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení
o závazku žadatele dodržovat stanovy TJ, ctít dobré jméno TJ, zaplatit členský příspěvek. Pro
tyto účely může TJ vydat matrikový tiskopis přihlášky se skladbou těchto požadovaných údajů:
a) určení sportovního oddílu
b) jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození,
c) průkaz totožnosti
d) místo trvalého bydliště nebo přechodného pobytu, emailové a telefonní spojení
e) národnost a státní příslušnost
f) prohlášení žadatele , že souhlasí se zněním stanov TJ a zavazuje se je řádně
dodržovat
g) souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů
h) datum podání žádosti a vlastnoruční podpis
8.3. Žadatelům o členství v TJ může výkonný výbor stanovit až půlroční zkušební dobu pro přijetí.
Po jejím uplynutí, nejpozději však do 30 dní, výkonný výbor písemně oznámí takovému
žadateli, že je přijat, nebo že přihlášku o členství zamítá, a to i bez udání důvodu.
8.4. Členové jsou povinni do pokladny TJ nebo na její běžný účet, a to prostřednictvím svého
oddílu, zaplatit roční příspěvek nejpozději do konce února běžného kalendářního roku.
8.5. Zaplacené příspěvky jsou nevratné a jsou plně k dispozici TJ.
8.6. Členství v TJ zaniká:
a) vystoupením člena z TJ na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem či
podpisem zákonného zástupce doručeného do sídla TJ,
b) vyškrtnutím člena z TJ pro nezaplacení ročního příspěvku v termínech podle stanov TJ
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c) vyloučením člena z TJ výkonným výborem pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov TJ a
znevážení dobrého jména TJ a zvlášť hrubé porušení osobní etiky , jakož i za zneužití
majetku TJ, peněz a informací.
d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
e) zrušením nebo rozpuštěním TJ
8.7. Rozhodnutí o vyškrtnutí člena nebo vyloučení člena musí být doručeno vyloučenému členu
osobně, nebo náhradním způsobem doporučeně poštou na poslední známou adresu vyloučeného
člena – marným uplynutím lhůty k vyzvednutí doporučené zásilky se má za to, že zásilka byla
vyloučenému členovi doručena.
8.8. Proti rozhodnutí o vyškrtnutí valnou hromadou nelze podat odvolání. Členství lze obnovit jen
na základě nové žádosti, kterou však výkonný výbor není vázán.
8.9. Rozhodnutí o vyloučení spadá do kompetence výkonného výboru . Rozhodnutí musí
předcházet projednání provinění, ke kterému musí být přizván, je-li to možné, provinilý člen TJ.
Toto neplatí pro vyloučení pro neplacení ročního příspěvku. Sama nepřítomnost provinilého
člena TJ však nebrání projednání ani vydání výroku o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí
být písemné a musí obsahovat výrok, stručné odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání,
které lze podat do patnácti dnů od doručení rozhodnutí či náhradního doručení, rozhoduje
valná hromada, pokud výkonný výbor svoje původní rozhodnutí o vyloučení autoremedurou
nezrušil.
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu
rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství
vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto práva zaniká.

9. Práva členů TJ
9.1. Každý člen TJ má právo:
a) účastnit se na činnosti TJ
b) účastnit se valné hromady prostřednictvím delegáta
c) účastnit se zasedání výkonného výboru , pokud má být jednáno o jeho provinění,
d) uplatňovat své názory, návrhy i kritiku související s poměry v TJ
e) být volen do orgánů TJ, je-li trestně bezúhonný a není-li členem vedení konkurenční
sportovní organizace
f) práva a povinnosti členů se provádějí zpravidla prostřednictvím jeho oddílu
9.2. Právo hlasovat a volit na valné hromadě mají pouze členové starší 18ti let.
9.3. Ten, kdo je navržen do orgánů TJ, nebo se o takovou volbu uchází, musí být v době volby
členem TJ.
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10. Povinnosti členů TJ
10.1. Každý člen je povinen:
a) dodržovat stanovy TJ, usnesení valné hromady a rozhodnutí výkonného výboru, přijaté
podle stanov TJ, a ostatní vnitřní předpisy TJ
b) podílet se podle svého postavení v TJ a případně svěřených kompetencí na správě záležitostí
TJ, a to s nejvyšší možnou péčí
c) dodržovat zásady etiky, občanské morálky a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát
o dobré jméno a čest TJ, a to zejména v souvislosti s reprezentací TJ
d) řádně a včas platit členský příspěvek, jakož i další poplatky podle stanov TJ, nebo v souladu
s nimi
e) šetřit a chránit prostředky a majetek TJ
f) podílet se na popularizaci a propagaci TJ

11. Oddíly

11.1.
a) Oddíl je organizační jednotkou TJ bez vlastní právní subjektivity.
b) Oddíl se ustanovuje zpravidla tak, že jeho členy jsou zájemci o určitý druh sportu.
c) O ustanovení a rozpuštění oddílu rozhoduje valná hromada TJ. Ve své činnosti je oddíl
povinen dodržovat stanovy TJ, plnit závazky a úkoly, vyplývající z vnitřních předpisů a
směrnic TJ a z rozhodnutí orgánů TJ.
11.2. Orgány oddílu jsou:
a) členská schůze
b) výbor oddílu.
11.3. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1x ročně. Členskou schůzi
svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je
usnášeníschopná za přítomnosti alespoň třetiny všech členů oddílu starších 18-ti let.
K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny
přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Členská schůze je oprávněna rozhodovat o
otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům TJ, a to zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

volí výbor oddílu v minimálním počtu tří členů
volí delegáty na valnou hromadu
projednává zprávu o činnosti oddílu
projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oddílu
rozhoduje o dalších otázkách oddílu, které si vyhradí

11.4. Výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu, který řídí činnost oddílu mezi členskými
schůzemi. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně, schůzi výboru svolává
předseda oddílu nebo pověřený člen výboru. Výbor oddílu zejména:
a) zabezpečuje usnesení členské schůze
b) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské
schůze.
11.5. Za oddíl jedná předseda oddílu nebo místopředseda oddílu a dále pak členové výboru na
základě zmocnění.
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11.6.
a)
b)
c)
d)

Oddíl pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj daného sportovního odvětví, přičemž:
udržuje a provozuje tělovýchovné a sportovní zařízení, které ke své činnosti využívá,
vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost,
organizuje sportovní soutěže,
další působnost oddílu může vymezit valná hromada .
12. Majetek a hospodaření TJ,
jednání jménem TJ

12.1. Majetek TJ tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková
práva. TJ vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární,
statistické a daňové sestavy a výkazy (přiznání) a dbá o jeho náležitou ochranu.
12.2. Zdroje majetku TJ tvoří zejména:
a) příspěvky od vlastních členů, které jsou osvobozeny od zdanění
b) dary a podpory od právnických a fyzických osob
c) příjmy z provozování a pronájmu vlastních sportovišť
d) příjmy ze společenské a dobročinné činnosti organizované TJ
e) příjmy z reklam, z pronájmu majetku TJ a z prodeje práv a majetku TJ
f) příjmy z doplňkových obchodních a jiných obdobných aktivit, pokud jsou TJ povoleny
g) příjmy z vkladů a účtů TJ a výnosy z cenných papírů
h) dotace, subvence a granty od svazových orgánů, ze státního rozpočtu a z rozpočtů obcí
ch) příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli TJ
12.3. Hospodaření TJ se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem v sestavách schválených valnou
hromadou . Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výkonný výbor.
12.4. Finančními prostředky TJ v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda nebo
místopředseda TJ nebo výkonným výborem pověření jiní členové výkonného výboru, nebo
konkrétně určení nebo pověření zaměstnanci TJ, nebude-li vyplývat z organizačního nebo
podpisového řádu, který může přijmout výkonný výbor, něco jiného.
12.5. Jménem TJ v plném rozsahu jedná a vůči třetím osobám ho zastupuje předseda TJ jako
statutární orgán.
Po dobu nepřítomnosti, nebo jiné závažné nemožnosti vykonávat dočasně funkci statutárního
Orgánu, může předseda TJ v rozsahu svých pravomocí zmocnit místopředsedu TJ.
Další členové výkonného výboru, popř. manažer nebo jiní zaměstnanci TJ, mohou jednat za
TJ výhradně v rámci písemně uděleného zmocnění předsedou TJ, či jejich funkční či pracovní
náplně.
12.6. K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje
výkonný výbor jedno pokladní místo (pokladnu) a dále pak běžné i termínované, případně
depozitní účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty TJ zajišťuje výkonný
výbor svým usnesením.
12.7. Výkonný výbor, z důvodu bezpečného a operativního pokladního a finančního provozu v TJ,
může vydat Podpisový a pokladní řád TJ, který stanoví bližší podmínky finančního provozu
TJ, včetně určení náležitostí ověřování, přezkušování a likvidace účetních, platebních a
pokladních dokumentů TJ.
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12.8. Je-li to užitečné nebo jinak prospěšné, může výkonný výbor pro účely nadstandardní ochrany
hodnot, provozu, majetku i samotného členstva TJ před nahodilými nebo nepříznivými vlivy
sjednávat pojistné smlouvy.
12.9. O nakládání s majetkem ve výlučném užívání jednotlivých oddílů v pořizovací ceně do
20.000,- Kč rozhoduje výbor oddílu. Nad tuto částku je povinen vyžádat si souhlas výkonného
výboru.
13.Ustanovení přechodná a závěrečná
13.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
13.2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na mimořádné valné hromadě dne 18. dubna 2016.

V Novém Boru dne 18. dubna 2016

Jiří Našinec v.r.

Ivana Vrabcová v.r.
místopředseda TJ

předseda TJ

_________________________
Otisk razítka

Za správnost vyhotovení:

_____________________________
Jméno a příjmení - funkce
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