Stanovy
Šachového klubu Duras BVK - Královo Pole, z.s.
Článek 1
Název a sídlo
1.

2.
3.

Spolek s názvem Šachový klub Duras BVK - Královo Pole, z.s. (dále jen „spolek“)
se považuje za spolek v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo spolku je: Brno, Sportovní hala v Králově Poli, Vodova 108, PSČ 612 00
IČ: 64326225

Článek 2
Poslání a cíle spolku
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Spolek je dobrovolným sdružením občanů se zájmem o hru v šachy, jehož cílem
je všestranný kulturně-společenský a sportovní rozvoj všech členů, zejména mládeže.
Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování
poslání tak, jak jsou stanoveny v bodě 1. To je prováděno zvláště prostřednictvím výuky
šachu a organizace aktivit se šachovou hrou souvisejících.
Organizovat šachovou činnost v rámci maximálního zapojení do sportovních aktivit
a vytvářet pro ni materiální i tréninkové podmínky.
Provozovat a udržovat zařízení, která spolek vlastní či užívá. Poskytovat co nejširší
možnosti využívání spolkového zařízení pro členy klubu.
Spolupracovat s orgány města Brna a ostatními organizacemi (zejména s krajským
a republikovým šachovým svazem a orgány ČUS) i s jednotlivci. Účinnými formami své
činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v Brně-Králově Poli, zejména formou
veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,
pečovat o širokou informovanost o šachovém hnutí nejen v České republice, ale i na poli
mezinárodním, jakožto o celé oblasti sportu i kultury.
Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.

Článek 3
Členství ve spolku
1.
2.
3.
4.

Členem spolku se může stát fyzická osoba, která projeví zájem o členství a zároveň
souhlasí se stanovami spolku.
O členství ve spolku rozhoduje Výkonný výbor na základě podané přihlášky.
U osob mladších 15 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců.
Další podmínkou členství je zaplacení schválené výše členských příspěvků.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

Základní práva členů spolku jsou:
a) účastnit se aktivit organizovaných spolkem při splnění podmínek stanovených orgány
spolku; popřípadě jinými organizacemi, které umožňují účast členů spolku,
b) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, jejímž cílem je zlepšení činnosti spolku
d) hlasovat na Členské schůzi od 18-ti let věku,
e) být volen od 18-ti let do všech orgánů spolku.
2.

Základní povinnosti členů spolku jsou:
a) dodržovat stanovy spolku, řídit se vydanými směrnicemi a rozhodnutími Členské
schůze a Výkonného výboru,
b) svým chováním usilovat o dobré jméno a dobrou reprezentaci spolku,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku,
d) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky.

Článek 5
Zánik členství ve spolku
1.

Členství zaniká:
a) vystoupením na žádost člena,
b) vyloučením pro neplacení členských příspěvků,
c) vyloučením z rozhodnutí Výkonného výboru pro hrubé porušení norem
společenského chování,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku.

Článek 6
Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Výkonný výbor

Článek 7
Členská schůze
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.
Členskou schůzi svolává Výkonný výbor nejméně 1 x ročně.
Členská schůze je svolána vždy, pokud o její svolání požádá Výkonný výbor nebo alespoň
1/3 členů starších 18-ti let.
Pozvání všech členů na Členskou schůzi zajišťuje Výkonný výbor, a to elektronickou
poštou, případně jinou vhodnou formou a zveřejněním na webových stránkách spolku.
Pozvánka musí vždy obsahovat místo, čas konání zasedání a program jednání Členské
schůze. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena na webových stránkách nejméně 14 dní
před konáním Členské schůze.
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů starších
18 let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční
většina členů starších 18 let, je Členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných
členů starších 18 let.
Rozhodnutí Členské schůze jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas nejméně 2/3 všech
přítomných členů s právem hlasovat.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členské schůze, lze
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

8.

Členská schůze zejména projednává a schvaluje:
a) zprávu o činnosti Spolku od poslední Členské schůze a návrh plánu rozvoje a činnosti
na další období,
b) zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na další účetní období,
c) výši členských příspěvků pro každý rok,
d) roční účetní závěrku,
e) volí a odvolává členy Výkonného výboru spolku,
f) změny a doplňky stanov,
g) rozhoduje o zániku (zrušení) spolku,
h) o ostatních věcech spolku rozhoduje Výkonný výbor spolku, nestanoví-li Členská
schůze jinak.
9. Zasedání Členské schůze řídí předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru.
Blíže upravuje průběh zasedání Členské schůze její jednací řád. V případě volební
Členské schůze též její volební řád.
10. Z průběhu Členské schůze se pořizuje zápis, kde jsou zaznamenána hlavní projednávaná
témata. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající schůze. Ověřený zápis musí být
rozeslán elektronickou poštou, případně jinou vhodnou formou členům
spolku do 14-ti dnů.
Článek 8
Výkonný výbor
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Výkonný výbor (dále jen „VV“) je statutárním orgánem, jenž řídí činnost spolku a jedná
jeho jménem v období mezi Členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech
spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Členské schůze.
VV je nejméně 5-členný. Tvoří jej předseda, místopředseda a minimálně další tři členové.
Funkční období VV je tříleté.
Předseda svolává VV dle potřeby (nejméně však jednou za 3 měsíce) a odpovídá
za činnost VV. Zasedání VV řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Ze zasedání VV se pořizuje zápis.
VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných a její usnesení jsou
závazná pro všechny členy spolku.
VV volí a odvolává předsedu a místopředsedu.
Členové VV jsou oprávněni jednat jménem spolku a spolek zavazovat svým podpisem.
Závazek je platný, pokud je podepsán dvěma členy VV – předsedou + dalším členem VV.
Pro pravidelně se opakující hospodářské úkony je možné písemným dokumentem
zplnomocnit k takové formě zavazování spolku jen jednoho člena VV.
Pokud dojde před konáním řádné Členské schůze ke snížení počtu členů VV pod 5 členů,
je VV povinen, nejpozději do 30 dnů od vzniku takového stavu, svolat mimořádnou
Členskou schůzi, na níž budou zvoleni scházející členové VV.
VV zejména:
a) trvale realizuje propagaci spolku a dbá o jeho dobré jméno,
b) vede evidenci členů spolku,
c) zabezpečuje realizaci usnesení Členské schůze,
d) zabezpečuje ekonomické řízení a hospodaření spolku,
e) připravuje podklady pro Členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům
činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků,

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

navrhuje doplňky a změny stanov,
dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku,
spolupracuje s orgány šachového svazu,
zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány města, podniky a jinými
organizacemi i fyzickými osobami,
rozhoduje o přijímání nových členů a o případném vyloučení těch, jejichž činnost je
v rozporu se stanovami spolku, případně se zákony ČR,
řeší spory mezi členy spolku,
schvaluje přestupy a hostování hráčů a vydává stanovisko spolku k platbám
odstupného a výchovného u mladých hráčů,
pro činnost spolku vypracovává a schvaluje (v souladu se svými kompetencemi)
směrnice, jež jsou závazné pro všechny členy spolku,
dbá o výchovu a vzdělání funkcionářů, trenérů a rozhodčích z řad vlastních členů.

Článek 9
Majetek a hospodaření spolku
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy ze sportovní a společenské činnosti,
c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
d) příspěvky a dotace od šachového svazu (krajského nebo republikového), granty,
dotace od ČUS i jiných organizací a osob,
e) majetek převedený do vlastnictví spolku jednotlivými členy spolku,
popřípadě i od jiných osob a organizací,
f) dary.
Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. O případných převodech majetku,
o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje VV.
Hospodaření s majetkem spolku upravuje Členská schůze přijetím příslušných zásad;
v nich zároveň stanoví podmínky ostrahy veškerého majetku ve vlastnictví či správě
spolku.
Případná vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými Členskou
schůzí. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje VV s přihlédnutím k potřebám
a zájmům spolku jako celku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou
činnost a správu spolku.
Finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu a potřebná operativní hotovost
v příruční pokladně.
Nezbytnou hotovostí v příruční pokladně nakládá pověřený člen Spolku a veškeré příjmy
a výdaje podléhají režimu průběžné detailní evidence.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 28. 5. 2015. Jsou závazné pro orgány
spolku Šachového klubu Duras BVK - Královo Pole, z.s. a všechny jeho členy.

Za správnost stanov: Ing. Rudolf Moulis CSc.

Podpis:

