Směrnice
k platbám příspěvků
v T. J. Sokol Říčany a Radošovice (dále jen TJ)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato směrnice upravuje pravidla pro stanovení a placení členských známek, poplatku jednoty
a oddílových příspěvků.
a) Členské známky
Výši poplatku za členskou známku stanovuje Česká obec sokolská
Nezletilý člen do 17 let včetně - 200 Kč/rok
Dospělý 18 - 65 let včetně – 500 Kč/rok
Senioři od 66 let – 200 Kč/rok
Členskou známku platí člen na konkrétní roční období pouze jednou. To znamená, že když je
členem více oddílů v jednotě, známku platí pouze v mateřském oddíle (oddíl, ve kterém
započalo jeho členství v sokole).
Tuto informaci je nutné od člena zjistit v okamžiku, kdy podává přihlášku do oddílu.
Členské známky vydává vedoucím oddílů nebo jednotlivým členům matrikářka jednoty.

b) Poplatky jednoty
Poplatky a jejich výši stanovuje výbor jednoty.
Solidární příspěvek za sokolovnu – každý člen jednoty platí ročně solidární příspěvek na
výstavbu nové sokolovny ve výši 200 Kč/rok
Člen platí tento příspěvek pouze jednou, a to v oddíle, u kterého platí členskou známku.
c) Oddílové příspěvky
Oddílový příspěvek je určen k financování nákladů oddílu (k úhradě prostorů ke cvičení,
cestovného, mezd trenérů, registračních poplatků u svazu, pořízení náčiní, odměn, dresů
apod.). Výši oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty nebo výbor konkrétních oddílů na
základě návrhu jednotlivých oddílů.

Čl. 2
Předpisy příspěvků
Předpisy členských, oddílových příspěvků a poplatků jednoty předává oddílový vedoucí
v lednu a v září daného roku v předepsané excelovské tabulce Oddilove prispevky PREDPIS.xls za všechny členy a cvičitele oddílu v kanceláři nebo emailem matrikářce
jednoty.
Matrikářka jednoty zajistí evidenci předpisů příspěvků v účetnictví.

Čl. 3
Způsob placení příspěvků

Členskou známku, poplatky jednoty a oddílové příspěvky za jednotlivého člena se platí
v jedné částce (členská známka + oddílový příspěvek+ poplatek jednoty)
- bezhotovostní úhradou na účty T.J. Sokol Říčany a Radošovice
2700426466/2010 – příspěvky oddílu všestrannosti, tenisového oddílu, rokenrollu,
plaveckého oddílu, přispívající členové a další
2801036141/2010 – příspěvky atletického oddílu, zřízeno právo náhledu pro výbor
atletického oddílu
Variabilní symbol – uvést rodné číslo cvičence bez lomítka
Specifický symbol – uvést kód oddílu (kódy oddílů jsou k dispozici u hospodářky
jednoty)
Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení cvičence
-

hotovostní úhradou v kanceláři jednoty (Sokolská 395, úřední hodiny středa 16 - 18
hodin)

Termín úhrad je do 15.10. za září až prosinec, a do 15.2. za leden až červen.
Potvrzení o zaplacených příspěvcích k využití příspěvku od zdravotní pojišťovny
vyhotoví matrikářka v úředních hodinách (středa 16:00 - 18:00) v kanceláři v Sokolské
ulici.
Čl. 4
Informace o zaplacených příspěvcích
Informaci o zaplacených/nezaplacených příspěvcích v průběhu roku a na koci kalendářního
roku poskytne na žádost hospodářka jednoty.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 8.6.2020.

