Zápis z mimořádné schůze výboru oddílu lukostřelby
Účastnili se: Jaromír Termer, předseda
Alexandra Lerlová – místopředseda
Anna Licehamrová, hospodářka

Termín konání: 8. – 14.4.2020, Místo: distančním způsobem (internet/email)
Předmět jednání: Placení oddílových příspěvků
Schůze byla vyvolána potřebou řešení špatné kázně placení oddílových příspěvků a nastavení nových
principů pro jejich placení.
Jednání řídil předseda oddílu br. Jaromír Termer.
Schůze se usnesla na následujícím:
1. Členské příspěvky ČOS a TJ je dle současného ustanovení TJ Sokol Praha Vršovice (dále jen „TJ“)
nutné zaplatit v plné výši nejdéle do 20. února roku.
2. Oddílový příspěvek se stanovuje na období jednoho roku od 1.2. do 31.1. následujícího roku. Jeho
platbu je možné rozložit do dvou stejně velkých splátek. První splátka na období od 1.2. do 31.7.
splatná do 31.1. a druhá splátka na období 1.8. do 31.1. následujícího roku splatná do 31.7. roku.
Příspěvek ČOS a TJ, který musí člen zaplatit nejdéle do 20.2. daného roku, doporučujeme zaplatit
společně s platbou oddílového příspěvku do 31.1. Bez zaplacení oddílového příspěvku je činnost
člena v oddíle nepřípustná (tj. nemá možnost jakkoli využívat prostory lukostřeleckého oddílu,
účastnit se tréninku atd.). Toto omezení týkající se oddílového příspěvku se nevztahuje na členy
výboru oddílu, členy mající uzavřeny DPP/DPČ a rozhodčí, pokud by jejich činnost v oddíle byla
omezena pouze na mimosportovní aktivity, tj. pokud nebudou sami sportovat.
3. Pokud bude člen v prodlení s platbou oddílových příspěvků více jak 30 dní, může výbor oddílu
rozhodnou v případě takového člena o navrácení klíčů, uvolnění skříňky nebo navrácení zapůjčeného
nářadí apod.. Není povinností výboru oddílu zasílat členů upozornění, že jsou v prodlení s platbou
příspěvků. Naopak, je jednou z povinností člena, řádně platit spolkové a členské oddílové příspěvky i
ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny.
4. Takzvaný udržovací příspěvek se ruší, nemá opodstatnění. Člen je veden v evidenci TJ pokud má
zaplaceny spolkové (ČOS) a TJ příspěvky.
5. Aktuální výše příspěvků, jak ČOS a TJ, tak i oddílových, včetně způsobů jejich platby je uváděna na
webu oddílu lukostřelby www.lukostrelba.net.
6. Účinnost tohoto usnesení a pravidel v něm stanovených je okamžitá.

Hlasování k uvedenému usnesení: předseda – pro, místopředseda - pro , hospodářka – pro
Jednání ukončil předseda oddílu dne 14. 4. 2020.
Poznámka: Dle platného Organizačního řádu TJ Sokol Praha Vršovice, čl. VII, odst.3. Oddílové
příspěvky, je v kompetenci výboru oddílu stanovení způsobu úhrady a rozdělení počtu úhrad
oddílových příspěvků.
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