Tělovýchovná jednota Fezko Strakonice z.s.
Pod Hradem 128, 386 01 Strakonice

Vnitřní směrnice pro vybírání členských příspěvků do TJ FEZKO
platná od 19.05.2019
schváleno na řádném jednání VV TJ ve Strakonicích 19.05.2019
touto směrnicí se ruší směrnice z 20.11.2017
Čl. 1.
Účel směrnice
Účelem směrnice je stanovit výší a systém výběru členských příspěvků do Tělovýchovné
jednoty Fezko z.s. (dále jen TJ).
Čl. 2.
Působnost směrnice
Směrnice je platná pro všechny součásti a členy TJ. Povinnost úhrady členských příspěvků do
TJ mají všichni registrovaní členové
Čl. 3.
Výše příspěvků
Do 5let včetně
0,6 – 15 let včetně
500,16 – 18 let včetně
1 000,19 – 60 let včetně
2 000,61 – 70 let včetně
500,Senioři starší 71 let včetně
0,Studenti do 26 let (potvrzení o studiu), rodiče na MD, plně invalidní důchodci,
ZPS (zdravotně postižení sportovci)
1 000,Druhý a každý další rodinný příslušník (manžel/ka, děti, rodiče, sourozenci, vnoučata,
přítel/kyně/ žijící ve společné domácnosti)
½ běžné
sazby dle své kategorie
Polovina sazby se odvíjí od nejvyšší částky v rodině.
Zápisné nových členů (jednorázový poplatek)
Vystavení členského průkazu
Vystavení náhradního čipu

100,100,250,-

Výše příspěvků za jednotlivé oddíly se stanoví vždy dle aktuální členské základny platné
k 1.1. příslušného roku.
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Čl. 4.
Způsob úhrady
Úhrada příspěvků do TJ se provádí vždy převodem na bankovní účet jednotlivých oddílů dle
zařazení
Účty TJ:
Hlavní účet
3593724349/0800
Vodní polo
20036-3593724349/0800
Plavci
35-3593724349/0800
Kuželna
40037-3593724349/0800
Volejbal
30031-3593724349/0800
ZPS
50032-3593724349/0800
Při platbě vyplní člen (plátce) specifický symbol v následujícím formátu:
XX
středisko v účetnictví

XXXX
příslušný rok

např. oddíl plavání 282017 za rok 2017. Do textu pro příjemce platby vypíše jméno a
příjmení
Střediska zařazená v účetnictví TJ pod čísly:
Vodní polo
Plavci
Kuželna
Volejbal
ZPS

66
28
19
40

Ve výjimečných případek je možné příspěvky uhradit v hotovosti. Na přijatou platbu vystaví
pokladník oddílu jednotlivě příjmový doklad. Při hromadné platbě za rodinu vypíše do textu
seznam členů rodiny.
Čl. 5.
Termíny
Seznamy členů budou aktualizovány vždy do konce února příslušného roku a předány
hospodáři TJ
Členské příspěvky do TJ budou uhrazeny vždy do 31.3. příslušného roku.
Ke konci října příslušného roku budou hospodáři předány aktualizované seznamy s doplněním
úhrad u jednotlivých členů.
Čl. 6.
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Využití členských příspěvků
Členské příspěvky zahrnují:







Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ v hodinách určených pro členy TJ
Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ v tréninkových hodinách dle požadavku
oddílu
Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ pro pořádání turnajů mimo rozpis soutěže
Využívání sportovního areálu „Kuželna“ v hodinách určených pro členy TJ
Využívání sportovního areálu „Kuželna“ v tréninkových hodinách dle požadavku
oddílu
Vystavení čipu

Členské příspěvky nezahrnují:





Využívání sportovního areálu „Na Sádkách“ pro soukromé akce členů TJ (hradí se
samostatně dle ceníku)
Využívání sportovního areálu „Kuželna“ pro soukromé akce členů TJ (hradí se
samostatně dle ceníku)
Využívání sportovního areálu „Kuželna“ pro pořádání turnajů mimo rozpis soutěže
(hradí oddíl samostatně dle ceníku)
Ubytování

Vnitřní směrnice pro vybírání členských příspěvků

