Pravidla hospodaření s majetkem TJ Sokol Vejprnice
I. Všeobecná část
1) TJ Sokol Vejprnice je jako samostatný právní subjekt výlučným vlastníkem majetku a
ve smyslu čl. 39 stanov ČeSTV s tímto majetkem hospodaří zcela samostatně podle
obecně závazných předpisů.
2) Hospodaření s majetkem se dále řídí směrnicí ČeSTV o hospodaření s majetkem
zejména částí II. – čl. 2. Ve vztahu k nemovitému majetku, který TJ získala
bezplatným převodem na základě rozhodnutí delimitační komise ČeSTV je nutno
respektovat ustanovení odst.3 a 4 výše citované směrnice ČeSTV.
3) Majetkem se rozumějí základní prostředky, zásoby včetně předmětů postupné
spotřeby, jiný hmotný majetek, investice, peněžní prostředky, ceniny a jiná aktivita.
Obsah jednotlivých druhů majetku vymezují obecně závazné předpisy.
4) Nabývání majetku není omezeno a je v kompetenci TJ jako celku stejně, jako oddílů,
odboru či zájmových skupin sdružených v TJ Sokol Vejprnice.
5) Oddíly, odbory, zájmové skupiny a výkonný výbor TJ ( složky TJ ), které mají právo
hospodaření s majetkem TJ Sokol Vejprnice, hospodaří s tímto majetkem uvnitř TJ
zcela samostatně, dle pravidel schválených pro tuto činnost valnou hromadou TJ.
6) Všechny složky TJ jsou povinny majetek chránit, řádně provozovat, udržovat a
předepsaným způsobem vést jeho evidenci.
II. Zásady udělování uživatelského práva složkám TJ
1) O právu užívání majetku TJ rozhoduje valná hromada, která také dle návrhu
výkonného výboru TJ nebo ostatních složek TJ rozhoduje o převodu majetku mezi
jednotlivými složkami.
2) Pokud není stanoveno jinak platí pro udělování práva užívání majetku a povinnosti
péče o něj zásada, že oddíly a odbory pečují především o zařízení, která využívají pro
svoji sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Výkonný výbor TJ pečuje o zařízení
vedlejší hospodářské činnosti a zařízení, která jsou ve společném užívání složek TJ.
3) Ve vztahu k majetku ve správě výkonného výboru TJ mají oddíly povinnost podílet se
na jeho údržbě dle pokynů výkonného výboru a za podmínek stanovených VH ve
směrnici o hospodaření s finančními prostředky.
4) Předměty postupné spotřeby a DKP přecházejí do užívání jednotlivých složek TJ,
které mají za povinnost vedení příslušné evidence, provádění inventarizace a odpisů
tohoto majetku ve smyslu směrnice TJ o revizní a kontrolní činnosti.
5) Složky TJ jsou povinny majetek TJ, který mají v užívání chránit před zcizením. Při
zániku oddílu ( složky TJ ) rozhoduje, dle návrhu zanikající složky, případně výkon.
výboru TJ, o likvidaci movitého majetku zanikající složky valné hromady TJ.
III. Udělení uživatelských práv
Na základě inventarizace majetku TJ Sokol Vejprnice provedená v prosince 1990 se
převádí složkám TJ do užívání tento majetek:
1) Základní prostředky:
Výkonný výbor TJa) budova Sokolovny ( hostinec ) včetně stavební parcely č. 1167/8, studny, soc.
zařízení a přístavby lokálu a schůzovní místnosti v hodnotě
282.000,-Kč

b) garáž pro autobus v hodnotě
62.000,-Kč
c) autobus ŠKODA 706 RTO
46.000,-Kč
d) míchačka
5.460,-Kč
e) přírodní cvičiště ( býv. kluziště )
154.000,-Kč
Výkonnému výboru dále náleží uživatelské právo k majetku, který je ve společném užívání
složek TJ tj.
f) zahrada Sokolovny
g) komunikace podél sportovišť býv. cvičiště a zahrady a včetně přilehlého plotu
h) pro stavební komisi VV TJ je k užívání vyhrazena pravá část ocelového skladiště
Kopaná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sportovní stadion s oplocením o výměře 3,5 ha včetně tribuny a osvětlení
budova kabin se studnou
garáž pro traktor zděná
ocelové skladiště ( pravou polovinu užívá stav. komise VV TJ )
traktor
rozhlasové zařízení
automatická pračka
válec velký

Volejbal :
a) dvě hřiště na odbíjenou včetně přilehlého plotu
b) válec malý
Nohejbal :
a ) hřiště na nohejbal včetně přilehlého plotu
Kulturistika :
a) činka 3 ks
b) posilovací zařízení
2. Spotřební materiál a DKP dle soupisů sestavených inventarizační komisí v prosinci 1990 se
převádí do užívání složek TJ v rozsahu stanoveném touto komisí.
3. Složky TJ nabývající uživatelské právo obdrží úplný soupis užívaného majetku a přebírají
povinnost provádění evidence, inventarizace a péče o tento majetek ve smyslu pravidel o
revizní činností TJ Sokol Vejprnice. Výkonné výbory jednotlivých oddílů nebo složek
schvalující odpisy spotř. materiálu, jeho nákupy a na základě schválených skutečností
upravují evidenci materiálu.
IV: Zásady užívání majetku
1.Provádění běžné údržby –
oddíly, odbory a zájmové skupiny zajišťují běžnou údržbu zařízení, spotřebního materiálu a
DKP z prostředků, které jim byly přiděleny v rámci účelové dotace svazu nebo TJ.

Do této oblasti patří zejména:
- opravy dresů
- opravy míčů
- úklid svěřených objektů
- drobné opravy, nátěry, bílení
- drobné opravy instalací
- opravy svěřených zařízení dodavatelským způsobem ( pračka,
magnetofony, ohřívače vody, atd. )

rozhlasové zařízení,

2. Dle svého uvážení nebo na základě zjištění revizní komise TJ předpokládají oddíly návrhy
na rekonstrukce, velké opravy nebo případné stavební úpravy svěřeného zařízení např.:
- přeložené střechy
- výměna oplocení
- stavební úpravy objektu atd.
3.
a) materiál a organizaci běžné údržby zcela zajišťuje příslušný oddíl
b) rekonstrukce a větší opravy a přístavby prováděné na základě rozhodnutí VH zajišťuje po
získání potřebných finančních prostředků VV TJ, který také zajišťuje potřebný technické
podklady a materiál a oddíl zajišťuje brigádnickou činnost, pokud není schváleno provedení
dodavatelským způsobem
c) materiál, který pro svoji činnost potřebuje několik oddílů ( antuka, vápno, kaolin atd.) bude
zajišťován vzájemnou dohodou zúčastněných oddílů. VV TJ plní pouze koordinační funkci.
V. Závěrečná ustanovení
1. Změny v ustanovení těchto pravidel provádí na návrhy výkonných výborů oddílů a revizní
komise TJ a výkonného výboru TJ po schválení valnou hromadou TJ výkonný výbor TJ.
2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení VH TJ.

