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I. Základní ustanovení 
	ŠK Bohemia Pardubice o.s. (dále jen „klub“) je dobrovolným sdružením fyzických osob, založeným k zastupování a zajišťování sportovních, tělovýchovných , turistických, kulturních, rekreačních  a společenských zájmů svých členů, v souladu se zák. č.83/1990 Sb. v platném znění. 
	Klub je nepolitickým sdružením nezávislým na politických stranách a hnutích a nepřipouštějícím působení politických stran a hnutí v rámci jeho činnosti . Aktivní účast členů klubu ve veřejném životě tím však není omezena. 
	Klub je samostatným právním subjektem a je způsobilý nabývat majetek, práva a závazky. 

Název klubu: ŠK Bohemia Pardubice o.s. 
	Sídlo: Schwarzovo nám. 1720, Pardubice, PSČ 53003  
II. Cíle a úkoly klubu
           Klub plní zejména tyto úkoly a cíle: 
	zastupování zájmů svých členů ve vztahu k třetím osobám 
	vytváření technických, materiálních a organizačních podmínek pro rozvoj a propagaci šachu – zejména
	péče o výkonnostní a rekreační šach

organizace a řízení soutěží
rozšiřování šachové hry mezi mládeží
propagace a popularizace šachu
	vytváření technických, materiálních a organizačních podmínek pro rozvoj sportovních, tělovýchovných, turistických, kulturních, rekreačních  a společenských zájmů svých členů . 
hospodaření s vlastním majetkem. 
	spolupracuje s jinými organizacemi, podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a jinými osobami za účelem dosažení vzájemně prospěšných cílů 
III. Práva a povinnosti členů 
Řádným členem klubu se může stát fyzická osoba starší 18.let, která je na základě písemné přihlášky přijata výborem klubu. O přijetí za řádné členy rozhoduje výbor na základě hlasování. Hlasování výboru o přijetí člena se neodůvodňuje. 
	Čekatelem členství v klubu se může stát fyzická osoba mladší 18 let, která je na základě písemné přihlášky, podepsané zákonným zástupcem, přijata výborem klubu. 
Čestnými členy klubu se mohou stát významné osobnosti, kterým je čestné členství uděleno výborem klubu. 
Řádní členové klubu mají právo: 
a. zúčastňovat se sportovních, kulturních a společenských akcí v rámci klubu
b. volit a být voleni do orgánů klubu 
c. uplatňovat a prosazovat své názory na činnost klubu 
d. požadovat od orgánů klubu informace o činnosti klubu 
e. podílet se na všech výhodách, které klub svým členům poskytuje 
Čekatelé členství a čestní členové mají práva řádných členů s výjimkou práva volit a být volen do orgánů klubu. 
Všichni členové klubu mají základní povinnosti: 
a. dodržovat stanovy klubu, plnit úkoly vyplývající ze stanov a rozhodnutí orgánů klubu 
b. dodržovat zásady vzájemné úcty a demokracie mezi členy klubu 
c. podle svých možností a potřeb klubu se podílet na činnosti klubu 
d. chránit majetek klubu a přispívat k jeho zvelebení a rozšíření 
e. nepoškozovat dobré jméno klubu 
f. platit řádně a včas členské příspěvky a poplatky
	 Členství v klubu zaniká: 
- vystoupením člena 
- dohodou 
- vyloučením člena pro závažné úmyslné porušení základních členských povinností  (např. neuhrazení členského příspěvku do 2 měsíců po splatnosti)
- úmrtím fyzické osoby, která je členem 
- zánikem klubu
IV. Členské příspěvky a poplatky 
	Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok výbor klubu. Výše členských příspěvků může být stanovena diferencovaně pro jednotlivé věkové kategorie členů klubu a pro jednotlivé členy. 
Výbor klubu rozhoduje o stanovení výše jednorázového členského poplatku splatného při přijetí nového člena klubu. Za užívání majetku klubu platí členové klubu poplatky stanovené výborem. Čestní členové a členové, o nichž to určí výbor klubu jsou od placení příspěvků a poplatků osvobozeni. 
V. Orgány klubu 
Orgány klubu jsou: 
- valná hromada 
- výbor klubu 
	Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu, tvořena všemi členy klubu. Valná hromada se schází zpravidla 1 x ročně a dále vždy, požádá-li o její svolání výbor nebo čtvrtina členů klubu. Do výlučné působnosti valné hromady patří volba orgánů klubu,stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje klubu, včetně předpokládaných nákladů, změna stanov, schvalování výroční zprávy a závěrky hospodaření klubu zpracované výborem klubu.  Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.. 
	Výbor klubu je výkonným orgánem klubu, který rozhoduje o všech otázkách činnosti klubu, které nepatří do pravomoci valné hromady. Výbor klubu má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období 5 let. Opakovaná volba člena je možná. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů.. Z členů výboru volí výbor předsedu a místopředsedu, kteří zastupují klub navenek. Předseda  a místopředseda jedná jménem klubu vůči třetím osobám a zastupuje klub při všech jednáních týkajících se činnosti klubu  samostatně. Podepisování za klub se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu klubu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. 

VI. Právní postavení, majetek a hospodaření klubu 
	Klub je nezávislou a samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Klub může svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Majetek klubu může být tvořen nemovitými a movitými věcmi, pohledávkami a jinými majetkovými právy. Majetek klubu je tvořen těmito zdroji: 
a. členské příspěvky a poplatky 
b. dotace z prostředků měst , obcí, a orgánů státní správy 
c. příjmy z vlastní činnosti klubu, příjmy z reklam 
d. příspěvky a dary právnických a fyzických osob 

	Výbor klubu je oprávněn a povinen zřídit samostatný účet klubu a vést účetnictví v rozsahu předepsaném právními předpisy. Hospodaření klubu probíhá podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok zpracovaného výborem klubu a schváleného valnou hromadou. Za hospodaření klubu odpovídá výbor klubu. 
VII. Zánik a likvidace klubu 
	O zániku klubu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů klubu, na základě písemného návrhu výboru klubu. Rozhodne-li valná hromada o zániku klubu tak, že současně určí jeho právního nástupce, přecházejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek klubu na určeného právního nástupce ke dni uvedeném v rozhodnutí valné hromady. V případě zániku klubu bez právního nástupce určí valná hromada likvidátora, který provede likvidaci klubu. Po vypořádání všech závazků, se zbývající majetek klubu rozdělí mezi členy klubu. 
VIII. Závěrečná ustanovení 
	Klub vzniká jako právnická osoba dnem registrace těchto stanov Ministerstvem vnitra České republiky. Jakákoliv změna stanov je platná ode dne registrace změny Ministerstvem vnitra ČR. Vztahy těmito stanovami neupravené se řídí zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění. Tyto stanovy klubu nabývají účinnosti dnem registrace.


