
 

Vnitřní organizační směrnice č. 3/2016 
 

  

Úkoly a Činnost výborů  oddílů  skp 

nymburk   z.s. (dále SKP) 
  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení  

 
 V souladu se Stanovami SKP  stanoví VV SKP úkoly a činnost výborů oddílů SKP  

 

Čl. 2  

 
 1. Výkonný výbor oddílu vzniká volbou členů oddílu nebo zástupců družstev oddílu a    
     je potvrzen VV SKP  
 
2. Členem  výboru oddílu SKP se může stát jen člen SKP a to starší 18 let.  
 
3. Výbor oddílu SKP zajišťuje naplňování ustanovení Stanov SKP  ve svém oddíle.  
 
4. Výbor oddílu SKP řídí sportovní činnost oddílu, zajišťuje úkoly spojené s účastí   
    oddílů ve svazových soutěžích, o své činnosti pravidelně informuje VV SKP.  
 
5. Výbor oddílu SKP. předkládá VV SKP ke schválení písemné přihlášky nových   
    členů k přijetí za člena organizace.  
 
6. Výbor oddílu SKP zajišťuje výběr členských oddílových příspěvků  v kalendářním     
    roce ve výši, kterou pro daný rok stanoví. U členů kteří takto po  upozornění   
    neučiní předloží VV SKP návrh na jejich vyškrtnutí, a to k 30.11. tohoto roku.  
 
7. Výbor oddílu stanoví výši členských oddílových příspěvků a to buď stejnou pro   
    všechny členy oddílu nebo dle jednotlivých družstev. Současně zajistí řádnou   
    evidenci vedení těchto příspěvků.  
 
 
8. Výbor oddílu SKP  zodpovídá za řádné, úplné a hospodárné vedení příjmů a   
    výdajů oddílu. Bez zbytečného odkladu předává veškeré účetní dokumenty VV    



    SKP ke zpracování. Běžné zálohy musí být vyúčtovány do 10.12.  příslušného    
    roku.  
 
9. Výbor oddílu SKP vede řádně evidenci materiálů v seznamech u předsedy oddílu. 
 
10. Výbor oddílu je odpovědný a vyžaduje : 
       
      vstupní lékařskou prohlídku    u:  

 výkonnostních sportovců, a to v době před zaregistrováním sportovce v SKP,  
       
      pravidelnou lékařskou prohlídku 

 1 x ročně k datu stanoveným oddílem 
Každý sportovec je tedy i nadále povinen si lékařskou prohlídkou hradit z 
vlastních zdrojů 

 
11. Veškeré právní úkony a závazky oddílu SKP  k jiným subjektům předkládá výbor    
     oddílu SKP  jako návrh VV SKP, jedná se zejména o:  

 objednávky  
 smlouvy nájemní, o dílo, zajištění autodopravy a další  
 pracovně právní vztahy  
 mandátní smlouvy  

 
12. Jakékoli právní závazky oddílu SKP  může výbor oddílu SKP  nebo jeho člen    
      uzavřít jen na základě písemného zmocnění v souladu se stanovami SKP .  
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.ledna 2016. 
 
 
Schváleno VV SKP Nymburk dne 29. prosince 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Miloslav  M a t o u š 
 
              předseda SKP Nymburk 
 


