ROZHODNUTÍ

Č . 0 02 / 2 0 2 2
O STANO VE NÍ VÝŠE ČLENS KÝ CH PŘÍS PĚV KŮ N A ROK

2022

Dne 10. 5. 2022 rozhodl výkonný výbor Basketbalového klubu z. s. v souladu s článkem III.
bodem 2.8. stanov zapsaného spolku o členských příspěvcích na rok 2022 takto:
1. Rozhodnou kategorií je kategorie, do které jsou členky a členové zařazeni k 1. 1. 2022
dle jejich věku a stanovení Českou basketbalovou federací (dále také „ČBF“) a jejími
složkami.
2. Členské příspěvky je možno hradit pouze bezhotovostně. Výjimečně lze hradit členské
příspěvky v hotovosti a jen po schválení předsedou spolku.
3. Členské příspěvky se hradí zvlášť za každého jednotlivého člena, přičemž pro každou
platbu jsou stanoveny unikátní platební identifikátory. Za tím účelem budou unikátní
platební identifikátory zaslány na kontaktní e-mailové adresy členů a členek, nebo jejich
zákonných zástupců.
4. Členské příspěvky jsou splatné do konce června 2022.
5. Členské příspěvky je možné uhradit ve dvou splátkách. Pokud budou členské
příspěvky hrazeny ve dvou splátkách, je první splátka splatná do konce června 2022 a
druhá splátka do konce srpna 2022. První splátka musí činit alespoň polovinu ze
stanovené výše členských příspěvků.
6. Za hráče nebo hráčku nebudou uhrazeny členské příspěvky ČBF, pokud nebudou
v plné výši uhrazeny klubové členské příspěvky (v takovém případě nemůže být hráč
nebo hráčka zařazena na soupisku a hrát soutěžní utkání v sezóně 2022/2023).
7. Členům a členkám, kterým vznikne v kalendářním roce 2022 členství po 30. 6. 2022,
se stanovují členské příspěvky v poloviční výši dle bodu 8 v případě, kdy výše
členských příspěvků dle bodu 8 je stanovena ve výši 3 000 Kč a více.
8. Výše členských příspěvků je stanovena následovně:

Kategorie
trenéři

Výše
členských
příspěvků
(Kč)

Poznámka

100
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neaktivní

100

členové výkonného výboru

100

potomci trenérů a členů
výkonného výboru

100

aktivní nezařazení

2 000

„školička“

2 000

žáci sportovního gymnázia

3 000

U10

3 000

U11 a vyšší

6 000

každý z 2 sourozenců (U11
a vyšší)
každý z 3 a více
sourozenců (U11 a vyšší)

5 000
4 000

neúčastnící se jakýchkoliv
pohybových aktivit
dcery, synové, vnučky a vnuci trenérů
(kteří jsou členy spolku a uhradí
stanovené členské příspěvky) a členů
výkonného výboru
účastnící se pohybových aktivit a
nehrající soutěžní utkání

vztahuje se na sourozence, kteří jsou
zařazeni do kategorií U11 a vyšší

Poučení:
Dle článku V. bodu 6. stanov spolku má každý člen spolku povinnost hradit členské příspěvky
dle rozhodnutí příslušného orgánu spolku.
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