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STANOVY
Sportovního klubu Kuřim, z.s.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Sportovní klub Kuřim, z.s. (dále zkráceně jen „SK Kuřim“) je obecně prospěšná společnost,
která je dobrovolným, politicky nezávislým, zájmovým sdružením občanů provozujících
obecně prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a další doplňkové činnosti. Předmětem
činnosti je tělovýchova a výkonnostní sport, turistika, organizace kulturních a
společenských aktivit, osvětová činnost. Provozuje i vedlejší činnost, a to pronájmy a
reklamní činnost. Ve spolku se dobrovolně sdružují sportovní oddíly, pobočné spolky a
zájmové skupiny (dále jen „oddíly“).
2. Tato sportovní organizace byla založena v roce 1899 pod názvem Sokol Kuřim, později
pokračovala pod názvem SPARTAK Kuřim, a to v létech 1950 – 1982. Následně působila
pod názvem TJ T0S Kuřim v létech 1982 - 1995. SK Kuřim se hlásí k tradicím tělovýchovy a
sportu v Kuřimi, stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce
svých předchůdců. Dnem 31. 10. 1995 se SK Kuřim stal v plném rozsahu nástupnickou
organizací Tělovýchovné jednoty TOS Kuřim, která tímto dnem zanikla. Dnem svého
ustavení se SK Kuřim jako celek stal členskou organizací Českého svazu tělesné výchovy, od
roku pak členem České unie sportu.
3. SK Kuřim byl registrován jako právnická osoba ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů a jako takový byl registrován ministerstvem vnitra České republiky.
V současnosti je spolkem ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.
4. Sídlem SK Kuřim je adresa U stadionu 697/2, PSČ 664 34, Kuřim.

Článek II.
Poslání a hlavní úkoly
1. Posláním SK Kuřim je:
a) provozovat sport, tělovýchovu mládeže a další doplňkovou činnost dle čl. I, odst. 1,
b) vytvářet podmínky pro provozování sportu v rámci jednotlivých sportovních oddílů,
které jsou jeho členy,
c) vytvářet možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak dětí
a mládeže,
d) vést své členy a ostatní účastníky sportovního a tělovýchovného procesu
k dodržování základních etických pravidel sportu,
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e) umožnit jim informovanost v oblasti tělesné kultury a společenské kultury,
f) organizovat společenské akce za účelem propagace klubu a sportovní činnosti.
2. K tomuto účelu zabezpečuje zejména:
a) oblast správy a péče o majetek SK Kuřim, provoz a údržbu svých zařízení,
b) manažerské a organizační aktivity s cílem zajištění finančních příspěvků na
sportovní činnost svých členských oddílů,
c) koordinační činnost členských oddílů v oblastech společných zájmů a programů,
d) právní a majetkovou ochranu sportovních oddílů a jednotlivců.

Článek III.
Organizační struktura
1. Orgány SK Kuřim jsou
a)
b)
c)
d)

Valná hromada jako nejvyšší orgán,
Výkonný výbor jako orgán výkonný a řídící,
Předseda klubu jako statutární orgán,
Revizní komise jako orgán kontrolní.

Článek IV.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada. Řádná valná hromada se koná jedenkrát za čtyři
roky. Právo účasti s hlasem rozhodujícím na zasedání valné hromady přísluší zástupcům
každého členského oddílu, kteří jsou řádnými členy, musí být starší 18 let a jsou delegováni
svým oddílem k účasti na valné hromadě. Každý oddíl má právo delegovat jednoho člena
s hlasem rozhodujícím za deset řádných členů oddílu.
2. Řádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor na návrh svého předsedy. Valná hromada
se svolává zveřejněním pozvánky na webu SK Kuřim po dobu 30 dnů před konáním valné
hromady a pozvánkou elektronicky zaslanou předsedům členských oddílů, jejich
prostřednictvím dále rozšířenou na členskou základnu elektronicky nebo pomocí
webových stránek oddílů. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a
program jednání valné hromady.
3. Mimořádnou valnou hromadu, která má stejné pravomoci, složení i zásady jako řádná
valná hromada, svolává předseda výkonného výboru. Je povinen tak učinit, pokud se
vzdává své funkce, nebo pokud o svolání požádají předsedové členských oddílů,
reprezentující více než 50 % členů SK.
4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
5. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li na ní zastoupena více než jedna
polovina delegátů za jednotlivé oddíly s hlasem rozhodujícím.
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6. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
delegátů s hlasem rozhodujícím.
7. K platnosti usnesení valné hromady o zrušení spolku či jeho přeměně nebo k rozhodnutí o
změně či doplnění stanov je potřeba alespoň 3/4 většina přítomných.
8. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vzniku a zániku SK Kuřim, v případě zániku o majetkoprávním vypořádání,
názvu a symbolice SK Kuřim,
kolektivním členství v jiných organizacích, stejně jako o vystoupení z nich,
koupi, prodeji, či převodu nemovitého majetku,
schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky,
volí předsedu výkonného výboru a členy revizní komise,
schvaluje přijetí nového oddílu, nebo organizace,
schvaluje vyloučení sdruženého oddílu, nebo organizace,
schvaluje a projednává zprávu o hospodaření, majetku a činnosti SK Kuřim
v uplynulém období,
j) schvaluje hlavní směry činnosti pro příští období a zásady finanční politiky.

Článek V.
Výkonný výbor a předseda
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem, který v čele s předsedou řídí a zabezpečuje činnost
SK Kuřim mezi valnými hromadami.
2. Předseda výkonného výboru je volen valnou hromadou na období čtyřleté. Právo
kandidovat na funkci předsedy má člen kteréhokoliv oddílu starší 21 let, pokud je jeho
kandidatura doložena návrhem s nejméně pěti podpisy navrhovatelů.
3. Předseda výkonného výboru je jednatelem a statutárním orgánem, který činí právní úkony
a jedná jménem SK Kuřim s orgány státní správy, obcí, měst a dalšími institucemi, pokud
tímto nepověří jiného člena výkonného výboru.
4. Předseda podepisuje za organizaci tak, že k originálu dokumentu v listinné podobě připojí
vlastnoruční podpis a razítko SK Kuřim. V případě elektronického dokumentu podepisuje
tak, že připojí k dokumentu svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
5. Členy výkonného výboru s hlasy rozhodujícími jsou předseda výkonného výboru (jeden
hlas) a předsedové členského oddílu nebo jím pověřený člen oddílu (1 hlas za oddíl).
6. Počet členů výkonného výboru není pevně určen, ale vychází z podmínek, že za jeden oddíl
je vždy určen jeden člen výkonného výboru, a pak složení výkonného výboru doplňují další
členové jmenovaní předsedou (např. ekonom, hospodář a podle potřeby další odborníci
z oblastí, jimiž se SK ve své činnosti zabývá). Takto jmenovaní členové výkonného výboru
se vyjadřují hlasem poradním.
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7. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda pravidelně, nebo v případě, kdy tak předseda
nečiní minimálně dvakrát za rok, nebo nemůže činit, pak svolává zasedání jiný člen
výkonného výboru, a to podle potřeby.
8. Výkonný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů
členů s hlasem rozhodujícím (zástupců oddílů). Rozhodnutí je přijato, vysloví-li se v jeho
prospěch nadpoloviční většina hlasů členů výboru (zástupců oddílů) s hlasem rozhodujícím
z přítomných, nebo při nerozhodném hlasování platí to rozhodnutí, pro které hlasoval
předseda výkonného výboru.
9. Výkonný výbor zabezpečuje řízení klubu, zejména:
a) vydává předpisy operativního a organizačního charakteru, zásady finančního
hospodaření, odměňování, zásady rozdělování financí, provozní řády sportovních a
jiných zařízení, interní směrnice,
b) schvaluje roční a dílčí rozpočty SK Kuřim,
c) rozhoduje o přijetí nového oddílu za člena SK, či vyloučení oddílu, v období mezi
valnými hromadami, bere na vědomí vystoupení oddílu z SK Kuřim. Pro vyloučení je
rozhodující závažné porušení stanov či porušování zásad hospodaření,
d) rozhoduje o přijetí zaměstnanců do správního aparátu, o jejich pracovně - právním
vztahu k SK, o jejich ukončení pracovně – právního vztahu,
e) je povinen řídit jako nadřízený orgán pracovníky správy SK a ostatním zaměstnance,
f) podává závazný výklad stanov, sleduje jejich plnění, ukládá nápravná opatření,
g) stanovuje zásadní pracovní úkoly aparátu SK a zaměstnancům SK směřující
k naplnění poslání dle čl. II stanov.
10. Pro výkon řídících, provozních, ekonomických, technických, či právních úkonů je výkonný
výbor SK Kuřim oprávněn vytvořit aparát v nezbytně nutném rozsahu. Aparát je podřízen
výkonnému výboru. Pracovníci aparátu nemusí být členy žádného z oddílů.

Článek VI.
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolní orgán. Provádí kontrolu všech ekonomických a právních
operací realizovaných v rámci činnosti SK, dohlíží na výkon činnosti SK, činnosti
jednotlivých oddílů, nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými
z veřejných rozpočtů, dodržování stanov a dalších předpisů.
2. Revizní komise je tříčlenný orgán volený valnou hromadou. Její členové musí být starší 18
let. Jeden z členů je pověřen vedením revizní komise – předseda revizní komise. Člen
revizní komise nesmí být současně členem výkonného výboru.
3. Funkční období členů revizní komise je čtyřleté.
4. Kontrola je prováděna zpravidla podle schváleného harmonogramu, lze ji však podle úvahy
členů revizní komise provádět i namátkově.
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5. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně písemně a bez zbytečného odkladu
výkonný výbor a následně i valnou hromadu zprávou předanou na jejím nejbližším
zasedání.

Článek VII.
Členství
1. Členství v SK Kuřim může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena
rozdílná členská práva a povinnosti. Základní členění členství je na kolektivní a individuální.
2. Individuální členství se realizuje uvnitř jednotlivých členských oddílů a rozlišuje se členství
řádné, přidružené a čestné. O každém z těchto členství rozhoduje oddíl na základě svazové
registrace nebo písemné přihlášky zájemce o členství.
3. Řádným členem se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se
ztotožňuje s posláním a hlavní činností SK Kuřim a hodlá se podílet na naplňování
společných zájmů s ostatními členy.
4. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se
z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem se podílet na
činnosti SK Kuřim a přispívat k naplnění jeho účelu.
5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK Kuřim, nebo která dosáhla výjimečného
úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že
k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
6. Kolektivními členy jsou sportovní oddíly. Oddíl je základním organizačním článkem SK
Kuřim, který nemá právní osobnost. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému
druhu sportovního odvětví, které je v SK Kuřim provozováno.
7. Rozlišuje se kolektivní členství na zakládající sportovní oddíly a ostatní sportovní oddíly.
Kromě sportovních oddílů může být členem rovněž odbor přátel SK Kuřim, v němž
uplatňují své individuální členství osoby bez příslušnosti k některému z konkrétních
sportovních oddílů.
8. Zakládajícími oddíly SK Kuřim jsou ty sportovní oddíly, které staly členem dnem ustavení SK
Kuřim, protože byly jako oddíly součástí dřívější tělovýchovné jednoty TJ TOS Kuřim ke dni
ustavení SK Kuřim, a současně platí, že oddíly nezrušily nebo nepřerušily své členství (dále
„zakládající oddíly“). Ostatní oddíly jsou ty sportovní oddíly, které se staly novými členy SK
Kuřim později než v roce 1996.
9. O přijetí nových oddílů za členy SK Kuřim rozhoduje výkonný výbor, který rovněž bere na
vědomí vystoupení oddílu z SK Kuřim. Při hrubém porušení stanov či porušování zásad
hospodaření ze strany oddílu může výkonný výbor podat návrh valné hromadě na
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vyloučení oddílu a v období mezi konáním valných hromad může i sám takovýto oddíl
vyloučit. Ze stejných důvodů může výkonný výbor vyloučit člena SK Kuřim.
10. SK Kuřim vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a
ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam
členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů,
včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním předpisem výkonný výbor.
11. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu centrálnímu sportovnímu
svazu, ministerstvu nebo střešní sportovní organizaci, které je SK Kuřim členem, a to
v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny
orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o
poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Jména a
další základní údaje o členech jako například rok narození mohou být zveřejněna na
webových stránkách oddílů nebo v propagačních materiálech členů. Každý zájemce o
členství podáním písemné přihlášky nebo zaplacením členských příspěvků souhlasí s tím,
aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
12. Každý člen obdrží na svou žádost od SK Kuřim na jeho náklad potvrzení s výpisem ze
seznamu členů obsahující evidované údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje
byly vymazány.

Článek IX.
Práva a povinnosti členů
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK Kuřim,
být informován o činnosti, uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti,
účastnit se jednání orgánů SK Kuřim, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
a) podílet se na řízení SK Kuřim,
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu;
v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po
dovršení 18ti let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů SK Kuřim za podmínek těchto stanov; v případě
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
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a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a činnosti SK Kuřim,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK Kuřim a základní normy etického
sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK Kuřim,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK Kuřim k zabezpečení jeho činnosti,
e) svou činností nepoškozovat pověst a naopak usilovat o dobré jméno SK Kuřim.
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností v SK Kuřim, pokud o tom příslušný orgán podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
6. Základní povinnosti členských oddílů jsou:
a) dodržovat veškerá ustanovení stanov SK Kuřim a ostatních řídících a organizačních
předpisů,
b) podílet se formou členství svého předsedy ve výkonném výboru na řídící činnosti SK Kuřim,
c) pečovat řádně o majetek SK Kuřim, svěřený k provozování sportovní činnosti oddílu, tento
chránit a zvelebovat,
d) udržovat korektní vztahy k SK Kuřim i mezi sportovními oddíly navzájem, stejně jako
k ostatním organizacím, institucím a občanům města Kuřimi,
e) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky,
f) v řízení a hospodaření oddílu postupovat podle stanov a vydaných organizačních předpisů,
v oblasti účetnictví dodržovat platné předpisy a závazné pokyny,
g) respektovat rozhodnutí výkonného výboru a plnit úkoly z nich vyplývající,
h) podílet se na ztrátě hospodaření SK.
7. Základní práva členských oddílů jsou:
a) realizovat své sportovní záměry a programy v rámci SK Kuřim podle jeho stanov a
vydaných prováděcích předpisů,
b) využívat k této činnosti sportovních zařízení a materiálu, která jsou majetkem SK Kuřim,
c) prostřednictvím svých zástupců ve výkonném výboru a revizní komisi a delegátů na valné
hromadě uplatňovat názory či připomínky k činnosti,
d) podílet se na rozdělovaném finančním příspěvku SK Kuřim na sportovní činnost oddílů
podle zásad schválených výkonným výborem.

Článek X.
Zánik členství
1. Členství v SK Kuřim zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
7
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c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných
vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů SK Kuřim nebo jiných členských
povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem SK Kuřim bez právního nástupce.
2. Zánik členství vyloučením podléhá rozhodnutí výkonného výboru, který rozhoduje o
vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě
zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště či sídla uvedenou v seznamu členů
nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK Kuřim poskytl.
3. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit
valné hromadě.
4. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, anebo zruší. Rozhodnutí o
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Článek XI.
Majetek a hospodaření
1. Majetek SK Kuřim tvoří hmotný majetek movitý i nemovitý, pohledávky a jiná majetková
práva. Dnem ustavení SK Kuřim se stal jeho majetkem veškerý majetek zaniklé TJ TOS
Kuřim.
2. Nemovitá zařízení, která jsou majetkem SK Kuřim, jsou po stránce majetkově - právní,
provozně - ekonomické a správní zabezpečována orgány SK Kuřim. O veškerých
dispozicích (nabývání, pozbývání) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada. O
převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a
pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.
3. Zdrojem majetku jsou především členské příspěvky, příjmy z vlastní manažerské činnosti,
dotace, dary a sponzorské příspěvky klubu a jeho oddílům, příjmy z propagace, reklam a
inzercí a jiné příjmy.
4. Při vystoupení oddílu z SK Kuřim, ztrácí tento oddíl nárok na podíl na majetku SK Kuřim
s výjimkou sportovního vybavení a zařízení oddílu a finanční hotovosti ke dni vystoupení
oddílu z SK Kuřim.
5. Při zrušení nebo vyloučení oddílu z SK Kuřim zůstává veškerý majetek, včetně sportovního
vybavení a zařízení i finanční hotovosti náležející jednotlivému oddílu, majetkem SK
Kuřim, není-li dohodnuto jinak.
6. Po přijetí nového oddílu do SK Kuřim nemá tento oddíl nárok na podíl z hodnoty a výnosů
majetku SK Kuřim pořízeného do data vstupu nového oddílu do SK Kuřim.
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7. Způsob finančního krytí nového oddílu SK Kuřim bude upraven dohodou mezi novým
oddílem a výkonným výborem SK Kuřim ve smyslu zásad finanční politiky.
8. Hospodaření SK Kuřim se řídí vnitřním předpisem „Zásady finanční politiky“ schválenými
valnou hromadou.
9. Ekonomické informace a účetnictví SK Kuřim jsou vedeny podle platných předpisů.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Závazný výklad stanov podává výkonný výbor SK Kuřim. Stanovy mohou být změněny,
upraveny či doplněny jen rozhodnutím valné hromady SK Kuřim.
2. Stanovy byly schváleny valnou hromadou v Kuřimi dne 24. 10. 2016.

V Kuřimi dne 24. 10. 2016

……………………………………………

……………………………………………

Předseda SK Kuřim

Razítko SK Kuřim

……………………………………………

……………………………………………

Předseda oddílu házené
a člen výkonného výboru

Předseda oddílu stolního tenisu
a člen výkonného výboru
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Zásady finanční politiky
Sportovního klubu Kuřim, z.s.
1. Finanční hospodaření oddílů SK Kuřim jakož i celku je vedeno ekonomem SK Kuřim.
2. Zdrojem majetku jsou především kolektivní a členské příspěvky, příjmy z vlastní
manažerské činnosti, dotace vyšších orgánů, jichž je SK Kuřim členem, a dotace z veřejných
rozpočtů, dary a sponzorské příspěvky, příjmy z propagace, reklam a inzercí a jiné příjmy.
3. Dotace určené oddílu z veřejných rozpočtů na činnost či projekty oddílu jsou vždy
přiřazeny k činnosti každého jednotlivého oddílu.
4. Dotace od nadřízených orgánů SK Kuřim (např. ČUS) poskytnuté s ohledem na počet členů
a oddílů budou rozděleny podle kritérií, které navrhuje a schvaluje výkonný výbor (počet
členů, počet mládežnických družstev, účast v soutěžích apod.).
5. Dotace a příjmy získané SK Kuřim na údržbu majetku nebo nákladů spojených s jeho
provozem (např. energie) nelze užít jinak.
6. Platí zásada, že by měla být držena finanční rezerva. Výši finanční rezervy stanovuje
výkonný výbor.
7. Příspěvek zakládajících oddílů na náklady správy SK Kuřim (vedení účetnictví a pokladny,
pojištění osob a majetku, vedení bankovního účtu, úroky, poštovní a jiné administrativní
náklady, daně z nemovitosti a jiné poplatky), je v nulové výši, neboť je hrazen z výnosů
z hospodaření a provozu nemovitého majetku SK Kuřim. Příspěvek ostatních sportovních
oddílů na náklady správy SK Kuřim navrhuje a schvaluje výkonný výbor, přičemž příspěvek
ostatních oddílů na správu je v minimální výši 600 Kč měsíčně.
8. Rozdělování financí a výnosů z hospodaření a provozu nemovitého majetku SK Kuřim je
určeno pouze zakládajícím sportovním oddílům. Ostatní sportovní oddíly nemají žádný
nárok na příjmy z hospodaření a provozu nemovitého majetku SK Kuřim.
9. Výši příspěvku zakládajícím oddílům navrhuje a schvaluje výkonný výbor na základě klíče
pro rozdělování těchto příspěvků určeného rozhodnutím valné hromady takto: oddíl
házené 90 %, oddíl stolního tenisu 10 % a oddíl turistiky 0 % (podle kritérií počtu členské
základny, účasti v soutěžích a počtu mládežnických družstev).
10. V případě, že příjmy ani dotace SK Kuřim nestačí na pokrytí činnosti oddílu, je tento
povinen zajistit si finanční prostředky vlastními silami. V případě, že oddíl neprokáže
schopnost zajistit si finanční krytí své činnosti, musí činnost omezit, nebo ukončit.
11. Výkonný výbor může oddílu schválit půjčku pro zajištění činnosti, oddíl je však povinen do
konce zúčtovacího období půjčku vrátit.
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12. Oddíly mohou využívat majetek SK Kuřim pro sportovní účely v cenách navržených správou
SK Kuřim a schválených výkonným výborem.
13. Odměňování pracovníků správy SK Kuřim určuje a schvaluje výkonný výbor.

Schváleno valnou hromadou Sportovního klubu Kuřim, z.s. dne 24. října 2016.

V Kuřimi dne 24. 10. 2016

……………………………………………

……………………………………………

Předseda SK Kuřim

Razítko SK Kuřim

……………………………………………

……………………………………………

Předseda oddílu házené
a člen výkonného výboru

Předseda oddílu stolního tenisu
a člen výkonného výboru
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