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Směrnice č. 7: 
 

Oddíly v TJ Kotva Braník z.s. 
 

Nejvyšším orgánem oddílu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho členy staršími 15-ti let. Do 
pravomoci členské schůze oddílu, pokud není ve stanovách určeno jinak, náleží: 
  
a/  volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a další členy výboru oddílu, který je volen na 4 roky 
b/  stanovit hlavní směry sportovní činnosti, projednávat dosažené výsledky a rozvoj sportovního 

či turistického odvětví, rozhodovat o podmínkách účasti v soutěžích, případně o odstoupení ze 
soutěží 

c/  projednávat a schvalovat zprávu o činnosti výboru oddílu včetně stavu hospodaření s 
rozpočtem 

d/  navrhovat výboru TJ plán činnosti a rozpočet oddílu 
e/  v případě, že oddíl nemá žádných závazků vůči TJ, ani neuplatňuje požadavky na majetkové 

vypořádání, může rozhodnout o vystoupení oddílu 
f/  může dát podnět k zahájení disciplinárního řízení 
g/  volí své delegáty na členskou konferenci jednoty. Delegáty volí podle počtu svých členů v 

poměru 1:7, přičemž jedním z delegátů je vždy předseda oddílu. 
h/  za zvláštní zásluhy o činnost a rozvoj oddílu může členská schůze na návrh výboru oddílu 

udělit členovi čestné členství oddílu 
  
Členská schůze oddílu se koná zpravidla 1x za rok, v případě potřeby i vícekrát, pokud o to požádá 
předseda oddílu, výbor oddílu, Výbor TJ nebo 1/3 členů oddílu starších 15-ti let. 
  
Výbor oddílu je výkonným orgánem, který se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními 
předpisy, stanovami TJ a dalšími organizačními normami TJ, usneseními členské konference TJ a 
Výboru TJ, schváleným plánem činnosti a rozpočtem. Výbor oddílu se schází zpravidla 1x za měsíc a 
jeho práci řídí předseda. 
  
Výbor oddílu zejména: 
  
a/  navrhuje výboru TJ přijetí nových členů oddílu 
b/  vede disciplinární opatření proti svým členům 
c/  připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu oddílu 
d/  určuje výši oddílových příspěvků a navrhuje v dohodě s výborem TJ výši jiných poplatků         
e/  předkládá iniciativní návrhy k rozhodnutí členské schůzi oddílu 
f/  předkládá zprávy a informace o své činnosti, jak členské schůzi oddílu, tak Výboru TJ 
g/  dohaduje s Výborem TJ podmínky ve věci užívání majetku TJ 
h/  připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro soutěže a další akce 
i/  schvaluje trenérské a cvičitelské působení v rámci oddílu a navrhuje jejich odměnu ke 

schválení Výborem TJ 
j/  projednává s výborem TJ změny rozpočtu a stavu hospodaření dojde-li ke změně poměrů 

rozpočtovaných prostředků nebo z jiných vážných důvodů 
 
 
Tuto směrnici schvaluje, upravuje a případně ruší pouze Konference delegátů.  
 


