NÁVRH
Stanovy oddílu malé kopané DIPAR.CF














Oddíl malé kopané DIPAR.CF je skupina lidí, kteří chtějí společně hrát malou kopanou –
společně trénovat a hrát Žďárskou ligu malé kopané. Všichni startují na vlastní nebezpečí a
na vlastní náklady. Výbor se skládá ze tří členů - předseda, pokladník a zástupce
hráčů(kapitán)- jež jsou volení na členské schůzi. Výbor se schází dle potřeby, minimálně
1xza 3 měsíce. Výborové schůze se může zúčastnit jaký kdokoliv z členů oddílu. Výbor může
řešit pouze technické záležitosti týkající se činnosti klubu.
Členská schůze (ČS) se musí konat minimálně 2x do roka a musí zde být minimálně 60%
členské základny. Na členské schůzi se rozhoduje o důležitých věcech – přihlášení do ligy,
turnajů, nebo vyloučení či přijetí nových členů.
Člen oddílu má nárok zúčastnit se tréninku, být v základu ligového týmu a zúčastnit se
společných akci klubu, pořádaných ze společných peněz. Dále má nárok na dres, který získá
proti vratné záloze.
Člen je povinen zaplatit příspěvky plus startovné, je již výše se odsouhlasí na ČS (k
odsouhlasení je potřeba nad poloviční většina členské základny), zúčastnit se oddílových
tréninků, ligy a turnajů.
Ze sportovní a společenské činnosti se lze omluvit pouze ze závažných důvodů (nemoc,
zranění, výjimečné rodinné záležitosti a pracovní povinnosti, pobyt mimo okres). Omluva
musí být sdělena ihned po zjištění překážky v účasti.
Novým členem se může stát hráč, pouze pokud bude pro přijetí většina členské základny.
Prvním rokem se stává tzv. kandidátem na členství, který má stejná práva jako členi (výjimka
je ve vlastnění dresu a společenských akcí).
Kandidát nemusí platit příspěvky (dobrovolné) a neplatí pokuty. Po roce členská základna
rozhodne o kandidatuře. Výsledek může být přijetí, nebo nepřijetí za řádného člena oddílu
anebo prodloužení kandidatury na určitou dobu.
Vyloučení člena může navrhnout kdokoliv z oddílu DIPAR.CF a musí ho odůvodnit. Při prvním
návrhu musí být pro 100% čl.základny (mimo dotyčného o kterém se jedná). Pří druhém
návrhu, který nemůže přijít dříve než za 1 měsíc a později než 1,5 rok o podání prvního
návrhu na vyloučení stačí nadpoloviční většina členské základny.
Pokuty se vybírají za neomluvenou absenci na tréninku a zápasu. Pokud se člen nezúčastní
celý měsíc tréninků a nebude dlouhodobě zraněn (nemocen) nebo nebude, mimo ČR musí
zaplatit tzv. mimořádné příspěvky. Výši pokud, příspěvků a startovného vždy určí pouze
členská schůze, které se musí zúčastnit minimálně 60% členské základný, z toho musí být nad
poloviční většinou pro.
O získané finanční prostředky rozhoduje pouze členská základna. Mimo nákladů důležitých na
činnost (placení pronájmu, startovné a koupě nového míče).

Pozn.:veškeré připomínky faktické, stylistické nebo pravopisné) prosím sdělte na e-mail:
radek.pohanka17@seznam.cz. Po vypracování konečné verze se uskuteční členská schůze, kde
dojde ke schválení stanov, výše příspěvků a pokut.

