Stanovy Jihlavského plaveckého klubu AXIS
I.
Základní ustanovení

1. Jihlavský plavecký klub AXIS (dále jen JPKA) je nezávislým dobrovolným
občanským sdružením fyzických a případně i právnických osob za účelem
provozování plaveckých sportů. Tyto přijaly název a společnou symboliku,
dohodly se na vnitřní organizaci a vzájemných vztazích. Respektují zákon
č.83/90 Sb. o sdružování občanů.
2. Hlavní náplní činnosti klubu je zdokonalovací výuka plavání a plavecký trénink
s působností na území Jihlavy a jejího okolí. Klub se dále zabývá dálkovým a
otužilostním plaváním, triatlonem, a realizací tomu odpovídajících soutěží.
K těmto účelům jsou vytvořeny specializované skupiny a jako vedlejší je také
organizována kulturně společenská činnost. Při výběru nadaných dětí z 1. - 3.
tříd základních škol klub úzce spolupracuje s Plaveckou školou Jihlava (dále
jen PŠJi). JPKA má trvalé kontakty se základní školou Rošického, kde jsou
umístěny sportovní plavecké třídy (dále jen ST), jakož i s Gymnaziem Jihlava
(dále jen SG), které umožňuje sportovně talentovaným jedincům studium
v upraveném režimu
3. JPKA je členem Českého plaveckého svazu, Krajské soutěžní komise plavání
(KSKP) a Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Je organizací nepolitickou
a přístupnou každému.
4. Sídlem JPKA je Jihlava, kde působí pod adresou : Jihlavský plavecký klub
AXIS, Evžena Rošického 6, 586 01 Jihlava.
II.
Poslání a úkoly

1. JPKA organizuje tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými
záměry usiluje o zpřístupnění různých forem plavání zejména mládeži.
2. Průběžně, plánovitě a cílevědomě zvyšuje tělesnou zdatnost a výkonnost
svých členů – závodníků.
3. Ve spolupráci s příslušnými orgány Českého plaveckého svazu pečuje o
náležitý počet a kvalitu cvičitelů, trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů.
4. Podle svých potřeb a možností rozvíjí i různé formy společenské činnosti.
5. Vede své členy k dodržování zásad úrazové zábrany a správné životosprávy.
6. Dbá na dodržování demokratických zásad rozhodování, čestného jednání ve
sportu i v životě.
7. Zabezpečuje tvorbu finančních prostředků, mimo jiné také reklamní a
sponzorskou aktivitou.
8. JPKA spolupracuje s různými organizacemi – školami, sdruženími, podniky,
městskými orgány a úřady a dalšími orgány státní správy a samosprávy.

9. Klub se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží organizovaných Českým
plaveckým svazem (dále jen ČSPS), Krajskými plaveckými svazy, plaveckými
kluby a oddíly.
10. Organizuje výběr žáků do ST a SG.
11. JPKA připravuje závodníky pro účast v reprezentačních družstvech.
12. Pečuje o mezinárodní styk, zejména v soutěžích mládeže a udržuje přátelské
styky s několika kluby v zahraničí.
13. Působení politických stran v rámci JPKA je nepřípustné.

III.
Členství, práva a povinnosti členů
1. V JPKA existují tyto druhy členství : kmenové a čestné.
a)

kmenové vzniká podáním přihlášky a registrací u ČSPS a zaplacením
registračního poplatku

b)

čestné, které může být uděleno výkonným výborem (dále je VV)
zasloužilým členům JPKA. Čestný člen má práva a povinnosti řádného
člena.

2. Základní práva členů JPKA jsou :
a)

účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního a
společenského života klubu.

b)

být vysílán VV na školení, semináře, soustředění, které mu umožňují
další odborný a výkonnostní růst.

c)

uplatňovat své vlastní návrhy, názory, dotazy a kritiku u orgánů JPKA.
Ty jsou mu povinny odpovědět písemnou formou do 30 dnů.

d) být informován o činnosti a hospodaření orgánů JPKA
e) účastnit se jednání orgánů JPKA
f)

volit a být volen od 18 let věku do všech orgánů a funkcí

3. Základní povinnosti členů JPKA jsou :
a) plnit stanovy JPKA a všechna přijatá usnesení
b) řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce
c) šetřit a chránit majetek klubu

d) řádně a včas platit členské příspěvky i další poplatky stanové ČSPS a
VV klubu
e) u aktivních sportovců přispívat ke sportovní slávě a pověsti klubu
4. Členství v JPKA zaniká :
a) vystoupením člena
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
c) vyloučením pro zvlášť závažná provinění, neslučitelná s členstvím
d) úmrtím člena
e) zánikem JPKA
IV.
Klubové sekce
1. Sportovní činnost klubu je rozdělena do sekcí :
a)

sekci sportovního plavání, která řídí, organizuje a realizuje sportovní
plavecký trénink a soutěže

b) sekci dálkového a otužilostního plavání
c) sekci veteránského plavání
d) sekci triatlonu
e) sekci cvičitelů a trenérů
f)

sekci rozhodčích

g) sekci IT
V.
Orgány plaveckého klubu
1. Valná hromada (dále jen VH) tvořená zástupci sekcí staršími 18 let.
2. Výkonný výbor klubu
3. Trenérská rada

Ad 1) VH je nejvyšším orgánem JPKA, tvoří ji členové určení zástupci sekcí a
je svolávána zpravidla 1x za rok nebo mimořádně, pokud o to požádá 1/3
členů JPKA, VV nebo předseda JPKA. Potom se koná nejpozději do 1 měsíce
od doručení takového podnětu.
Do výlučné pravomoci VH náleží :
a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky JPKA
b) stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy JPKA
d) volit a odvolávat členy VV JPKA
e)

rozhodovat o zrušení – zániku JPKA včetně stanovení zásad o
vypořádání majetku

f)

projednávat zprávy o činnosti a hospodaření JPKA

g) schvalovat rozpočet JPKA a účetní závěrku hospodaření
h) schvalovat založení a přijetí nové sekce

ad 2) Výkonný výbor JPKA je jeho statutárním orgánem. Je orgánem VH
JPKA, který ji zastupuje v období mezi jejím jednáním. VV tvoří 9 členů JPKA
starších 18 let a volených VH JPKA. Je volen na dobu 5-ti let.
Mezi hlavní úkoly VV JPKA patří zejména :
a) kontrola plnění usnesení VH JPKA a dodržování schváleného rozpočtu
b) navrhovat plán činnosti a rozpočtu JPKA
c) přijímat nové členy, vybírat a určovat výši členských příspěvků
d) vypracovat zprávu o činnosti a hospodaření za minulá období
e) uzavírat smlouvy
f)

vést účetní evidenci v souladu s příslušnými předpisy

g) jmenovat kontrolní a revizní komisi (KRK)
h) obstarávat finanční prostředky na činnost a nájem
i)

organizovat školení cvičitelů, trenérů a rozhodčích

j)

vyjednávat a realizovat mezinárodní styky

k) připravovat tréninková soustředění
l)

zajišťovat účast v soutěžích a organizovat je na půdě JPKA

m) dbát na etické, morální a výchovné zřetele v činnosti klubu
n) organizovat společenské akce
o) řádně spravovat svěřený majetek
p) propagovat činnost klubu a zveřejňovat jeho výsledky
q) průběžně spolupracovat se ST, SG, PŠ Ji, ČSPS, ČSTV, KSKP.

Ad 3) Trenérská rada je metodickým a odborným orgánem JPKA. Řeší hlavně
otázky související s tréninkovou, závodní a výchovnou činností. Tvoří ji všichni
aktivně pracující trenéři a zdravotníci. Schází se nepravidelně a svolává ji
hlavní trenér.

Do kompetence TR náleží :
a) koordinovat tréninkový proces složek klubu
b) navrhovat nominace na domácí a zahraniční soutěže
c) dbát o odborný růst trenérů a řešit výchovné otázky tréninku
d) sestavovat a vydávat roční tabulky výkonů
e) zajišťovat materiál potřebný k tréninku
f)

výběr sportovně talentované mládeže

poznámka : TR není volena VH JPKA a v jejím čel stojí hlavní /profesionální/
trenér klubu, který je odpovědný VV.

VI.
Hospodaření a majetek JPKA

1.

K účelům své činnosti vlastní JPKA pouze drobný hmotný majetek (dále
jen DHM). Plavecký bazén a další tělovýchovná zařízení si pronajímá na
základě roční smlouvy.

2. JPKA získává prostředky k hospodaření z těchto zdrojů :
a) členské a klubové příspěvky a poplatky
b) příjmy z provozování reklamy a sponzoringu
c) příspěvky – dotace od státu na činnost prostřednictvím ČSTV
d) příspěvky – dotace svazových orgánů
e) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně-společenské činnosti
f)

příspěvky – dotace svazových orgánů na mistrovské soutěže

g) příspěvky od jiných organizací a jednotlivců, dary a jiné příjmy
3.

Tyto prostředky JPKA používá
tělovýchovného a sportovního procesu :

k hrazení

nákladů

vlastního

a) nájmu bazénu a tělocvičen
b) cestovních náležitostí
c) odměn trenérů a pro poskytování menších darů a odměn
d) nákladů na soustředění
e) na nákup drobného materiálu a DHM
4.

Hospodaření JPKA musí odpovídat všeobecně platným normám a
příslušným hospodářským a finančním předpisům. Za hospodaření JPKA
odpovídá jeho předseda.

VII.
Ustanovení všeobecná a závěrečná
1.

Ve všech orgánech klubu probíhá schvalování a hlasování o navržených
usneseních. Ke schválení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných
členů. Při hlasování o rozšíření či zániku klubu je třeba 3/5 většiny hlasů.
Stejně tak i při hlasování o členech VV navržených na funkci předsedy a
místopředsedy. Na jednání VV JPKA mají na požádání přístup všichni
členové klubu.

2.

Ve VV jsou určeny funkce pro jednotlivé členy VV zvoleného VH. Jejich
náplň je určována VV vždy obvykle na příslušné 5-ti leté volební období.
Navenek zastupuje JPKA předseda a v jeho nepřítomnosti či
nedosažitelnosti hlavní trenér jako výkonný místopředseda.

3.

JPKA se považuje za pokračovatele dřívějšího oddílu plaveckých sportů,
který byl ve svazku TJ Spartak Jihlava od roku 1955. Klub se rovněž hlásí
k tradicím plavání na Vysočině, zejména pak v Třebíči v období II. světové
války a v Jihlavě v letech 1946-1955, kdy sportovní plavání bylo nejdříve
součástí Sokola 1946-1950, ZTJ Modeta 1950-1953 a DSO Slavoj 1953–
1955.

4. O přihlášení klubu do jiných sdružení rozhoduje VV JPKA.
5.

Znění těchto stanov bylo schváleno VH JPKA dne 6.4.2009. Tyto
stanovy/změny nabývají účinnosti dnem registrace u MV ČR.

V Jihlavě dne : 6.4.2009

---------------------------------------------Předseda JPKA

-----------------------------------------------místopředseda JPKA

