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STATUT  KONTROLNÍ KOMISE 
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY P ŘEŠTICE z. s. 

I. Základní ustanovení 

1. Kontrolní komise TJ Přeštice z. s. (dále jen KK), je orgánem voleným členskou schůzí 
TJ Přeštice, z.s.,  na čtyřleté funkční období, pokud členská schůze před volbou 
nerozhodne jinak. 

2. Volební členská schůze rozhoduje o počtu členů KK. Její členy volí členská schůze 
jednotlivě. Změny ve složení KK je možné provádět každou členskou schůzi TJ 
Přeštice z. s. 

3. Zvolená KK zvolí ze svých členů předsedu KK; projedná na své schůzi zásady 
činnosti 
a zpracuje návrh na „Statut kontrolní komise TJ Přeštice z. s.“, který předloží nejbližší 
členské schůzi ke schválení. 

4. Předseda KK je oprávněn svolat členskou schůzi TJ Přeštice z. s., pokud to vyžadují 
zájmy TJ Přeštice z. s., a navrhuje na členské schůzi potřebná opatření. 

5. KK kontroluje rozhodnutí VV TJ Přeštice z. s. 

II.  Zásady činnosti kontrolní komise 

1. Kontrolní komise se schází nejméně jednou za tři měsíce a pracuje dle vlastního plánu 
práce. Schůze svolává předseda KK. Ve výjimečných nebo naléhavých případech 
může schůzi svolat i jiný člen KK. O schůzích jsou vždy předem informováni všichni 
členové KK. 

2. Na schůzích projednává zejména výsledky kontrol, upřesňuje a dle nutnosti rozšiřuje 
plán činnosti na další období. Rozhoduje na základě souhlasu většiny členů KK. O 
zasedáních KK se pořizuje zápis podepsaný předsedou KK a dalšími členy KK, kteří 
byli na schůzi přítomni. Zápis ze schůze obdrží všichni členové KK v písemné nebo 
elektronické podobě nejdéle do 10 dnů po uskutečněné schůzi. Do zápisů KK jsou 
uváděny všechny podněty členů  KK  i jiných členů TJ Přeštice z. s. 

3. O výsledcích své činnosti a svých zjištěních předkládá KK výroční zprávu členské 
schůzi TJ Přeštice z. s. 

4. Předseda KK má právo účasti na jednáních Výkonného výboru TJ Přeštice z. s., s 
hlasem poradním. 

III.  Kontroly 

1.  Kontroly provádějí členové KK: 
a) na příkaz svého předsedy, 
b) podle plánované činnosti, 
c) na základě žádostí sdružených subjektů, 
d) na základě podnětu členů TJ Přeštice z. s. 

O kontrolách jsou vždy alespoň 2 dny předem informováni všichni členové kontrolní 
komise. 
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2.  Kontrolní komise je oprávněna provádět kontroly v rámci celé TJ Přeštice z. s., a to na 
všech úsecích. 

3.  KK dále provádí kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, 
které jsou sdružené subjekty povinny (podle stanov TJ Přeštice z. s. a ČUS) 
poskytovat. Plánovanou kontrolu dává KK na vědomí předsedovi VV TJ Přeštice z. s., 
a zástupci kontrolovaného subjektu. 

4.  KK s výsledky svých kontrol včetně návrhů na opatření k nápravě písemně seznámí 
výkonný výbor TJ Přeštice z. s. i oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu. VV 
TJ Přeštice z. s. je povinen přijmout příslušná konkrétní opatření k odstranění 
závadného stavu a zamezit jeho opakování. O provedených opatřeních VV neodkladně 
informuje KK i kontrolovaný subjekt. 

5.  KK se ve své činnosti řídí „Statutem kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Přeštice 
z. s.“ platnými normami TJ Přeštice z.s., a ČUS (stanovy, směrnice) a obecně 
platnými zákony a předpisy ČR. Při své činnosti KK postupuje ve smyslu obecných 
pravidel kontrolní činnosti, důsledně respektuje společné zájmy subjektů sdružených 
v TJ Přeštice z. s., při hospodárném a efektivním využívání společných zdrojů TJ 
Přeštice, z.s. 

IV.  Závěrečná ustanovení 

1.  Jménem KK je oprávněn vystupovat předseda nebo jiný pověřený člen KK. Ostatní 
členové KK vystupují za KK v rozsahu jejich pověření. 
 

 
Tento statut kontrolní komise, schválený 46. valnou hromadou TJ Přeštice 
dne 28. května 2015, vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. června 2015. 

 

 


