Stanovy Šachového oddílu TJ Sokol Bakov nad Jizerou
Článek 1
Název a sídlo
1. Šachový oddíl TJ Sokol Bakov nad Jizerou (dále jen ŠO) je občanským sdružením
fyzických osob a je součástí TJ Sokol Bakov nad Jizerou a členem Šachového svazu České
Republiky (ŠSČR).
2. Sídlem oddílu je Sokolovna, Boleslavská ul. v Bakově nad Jizerou.
Článek 2
Činnost a cíle ŠO
1. Hlavním posláním je vytvořit podmínky pro zájemce o hru v šachy z Bakova nad
Jizerou a okolí, tak aby mohli soutěžit a reprezentovat bakovský šach v rámci soutěží
družstev i jednotlivců na turnajích pořádaných ŠSČR i jinými subjekty.
2. Cíle a hlavní úkoly jsou:
a. příprava a zabezpečení družstev pro mistrovské soutěže ŠSČR
b. péče o rozvoj talentů
c. podpora mládežnického šachu
d. propagace a popularizace šachu
e. prosazování práv šachového oddílu v rámci TJ Sokol Bakov nad Jizerou
f. zajišťování šachového výcviku, zvláště mládeže
g. hospodárné využívání získaných finančních prostředků
Článek 3
Členství
1. Řádnými členy ŠO se mohou stát fyzické osoby, které na základě své svobodné vůle
souhlasí se stanovami ŠO a splní podmínky přijetí.
2. Fyzická osoba žádající o členství v ŠO, musí souhlasit se stanovami a podmínkami
členství v zastřešujících organizacích, tj. ŠSČR a TJ Sokol.
3. Pro registraci v ŠO,ŠSČR a TJ Sokol dá fyzická osoba k dispozici svá osobní data
nutná pro registraci. (Jméno,příjmení,datum narození, adresu trvalého bydliště,
kontaktní spojení)
4. ŠO,ŠSČR a TJ Sokol vedou evidenci členů ŠO
5. Čestnými členy ŠO jsou po schválení výroční schůzí ŠO jmenovány osoby, které se
mimořádným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci bakovského šachu.
6. Práva členů ŠO jsou:
a. podílet se na všech akcích a na využívání finančních a materiálních prostředků
ŠO dle kritérií stanovených zákonem a výborem ŠO
b. získávat potřebné informace o činnosti ŠO
c. účastnit se výroční členské schůze ŠO, navrhovat své kandidáty na funkce ve
výboru oddílu, volit a být volen.
d. podílet se na činnosti ŠO, podávat náměty, návrhy, žádosti a připomínky
k činnosti ŠO
e. odvolat se proti rozhodnutí výboru ŠO
7. Povinnosti členů jsou:
a. jednat ve shodě se stanovami ŠO
b. ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky stanovené výborem ŠO

c. dodržovat obecné závazné právní předpisy, stanovy ŠSČR,řády a předpisy
ŠSČR, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.
8. Členství v ŠO zaniká:
a. dobrovolným vystoupením z ŠO na základě písemného oznámení doručenému
předsedovi oddílu
b. právním zánikem subjektu
c. vyškrtnutím v důsledku neprodloužení platnosti registrace subjektu
d. odnětím členství pro hrubé porušování stanov ŠO nebo poškozováním zájmů
ŠO.O vyloučení rozhoduje výbor ŠO.Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat na
rádné nebo mimořádné výroční schůzi ŠO.
Článek 4
Rozhodování orgánů ŠO
1. Orgány ŠO jsou voleny zdola nahoru.
2. Orgány ŠO mohou přijímat rozhodnutí, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina
členů orgánu s hlasovacím právem. Výjimku tvoří mimořádná členská schůze,kde pro
přijetí rozhodnutí stačí, je-li při hlasování přítomna třetinová většina členů
s hlasovacím právem. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
členů. Hlasování je veřejné pokud hlasující orgán v daném konkrétním případě
nerozhodne, že hlasování bude tajné.
3. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech ŠO členové, kteří dovršili 18 let.
4. Z každého zasedání členské schůze ŠO musí být do 14 dnů pořízen písemný zápis o
výsledcích jednání.
Článek 5
Orgány ŠO
1. Orgány ŠO jsou:
a. Členská schůze ŠO
b. Výkonný výbor ŠO
Článek 6
Členská schůze ŠO
1.
2.
3.
4.

Nejvyšším orgánem ŠO je členská schůze ŠO
Členské schůze se účastní členové ŠO
Členové mají právo členské schůzi předkládat návrhy k projednání
Členská schůze zejména:
a. projednává zprávu o činnosti ŠO za minulé období
b. volí předsedu další členy výkonného výboru ŠO
c. schvaluje stanovy ŠO, jejich změny a doplňky
d. schvaluje zprávu o hospodaření oddílu
e. rozhoduje o členství ŠO ve sportovních organizacích a jiných spolcích
f. rozhoduje o případech, které přesahují kompetence výkonného výboru a o
všech dalších záležitostech, které si k tomu vyhradí

Článek 7
Výkonný výbor ŠO

1. Výkonný výbor ŠO (dále jen VV ŠO) má minimálně tři a maximálně 5 členů a tvoří
jej předseda ŠO, místopředseda, hospodář a případně další volení členové.
2. VV ŠO volí členové oddílu na členské schůzi na dobu 2 let. Odvolat VV ŠO může
členská schůze nebo mimořádná členská schůze.
3. VV ŠO zejména:
a. Plní úkoly uložené těmito stanovami a členskou schůzí ŠO.Rozhoduje o všech
věcech, které si k rozhodnutí vyhradí, pokud rozhodnutí o dané záležitosti není
výlučně v pravomoci Členské schůze ŠO.
b. Rozhoduje o financích ŠO v souladu s těmito stanovami
c. Svolává jedenkrát ročně Členskou schůzi ŠO, případně mimořádnou Členskou
schůzi ŠO,byl-li pro její svolání písemně vyzván nadpolovičním počtem členů
oddílu starších 18 let nebo uznal-li to sám za vhodné.
d. Za VV ŠO jsou oprávněni samostatně jednat předseda, místopředseda nebo
jiná osoba k tomu zmocněná VV ŠO.
Článek 8
Majetek ŠO
1. Majetek ŠO tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva, je-li to
právně v souladu s majetkem TJ Sokol
2. Zdrojem majetku ŠO jsou zejména příjmy:
a. z podílu prostředků přidělených ŠSČR
b. z podílu prostředků přidělených TJ Sokol
c. z prostředků získaných z členských příspěvků
d. z prostředků získaných ze sponzorských darů a příspěvků
e. z darů
3. Majetek ŠO slouží výhradně k naplňování poslání ŠO
4. Hospodaření ŠO se řídí Ekonomickou směrnicí ŠSČR a směrnicemi TJ Sokol
5. Výši členských příspěvků stanovuje VV ŠO
6. Kontrolu hospodaření zajišťuje Členská schůze ŠO
7. ŠO podle obecně závazných předpisů neručí za hospodaření svých členů.
Článek 9
Rozhodování orgánů a uplatňování práv
1. Rozhodování ve sporech je zásadně dvouinstanční (vyjímkou jsou rozhodnutí Členské
schůze, která jsou konečná).
2. Orgány ŠO dbají na to, aby práva členů oddílu byla uplatňována v souladu s právy
členů ŠSČR a TJ Sokol.
Článek 10
Zánik ŠO
1. O zániku ŠO a jeho majetkovém vypořádání může rozhodnout pouze členská schůze
nebo mimořádná členská schůze ŠO nebo ŠSČR nebo TJ Sokol.

