
Preambule: 

Tyto Zásady organizace Horolezeckého oddílu při TJ Sokol Mosty u Jablunkova (dále 

jen HO) jsou výrazem společné vůle členů , sdružujících se na základě společného zájmu 

o horolezectví, skiapinismus, vysokohorskou turistiku, cyklotreking a ostatní sportovní, 

kulturní a společenské aktivity. Zásady organizace HO jsou také neformálním  

vyjádřením dohody členů HO o způsobu vnitřní organizace v HO. 

 

 

 

Členská schůze HO  

 

1) Nejvyšším orgánem HO  je členská schůze 

2) Členskou schůzi svolává předseda HO  nejméně jednou do roka. 

3) Členská schůze zejména: 

a) schvaluje rozpočet na jeden rok  

b) schvaluje roční uzávěrku hospodaření 

c) schvaluje a mění Zásady organizace HO  

d) schvaluje plán činnosti 

e) rozhoduje o zrušení členství v HO  

f) volí a odvolává výbor HO   

4) Členská schůze může přenést výkon rozhodování, nebo jeho část na Výbor HO, vyjma 

voleb a  schvalování rozpočtu a uzávěrky hospodaření. Přenesení rozhodování je 

časově omezené na dobu jednoho roku. Po té musí být znova o tomto členskou schůzí 

rozhodnuto. 

5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů. 

Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj 

hlasuje prostá většina přítomných členů. 

6) Členská schůze volí v tajné volbě jednou za dva roky Výbor HO 

 

Výbor HO Mosty 

 

7) Výbor HO se volí na dvouleté funkční období v počtu pěti členů 

8) Výbor HO volí ze svých členů předsedu a pokladníka 

9) Výbor HO zejména: 

a) na základě rozpočtu, plánu činnosti řídí HO mezi dvěmi členskými schůzemi 

b) zodpovídá za hospodaření s prostředky HO  

c) organizuje akce HO  

d) přijímá nové členy HO a vede evidenci členů 

10) Výbor HO má právo bez udání důvodu odmítnout přihlášku za člena HO 

11) Členové výboru mohou být voleni opětovně. 

 

 

Předseda HO Mosty 

 

12) Zastupuje HO navenek 

13) Účastní se za HO pravidelně zasedání výkonného výboru TJ Sokol Mosty u Jabl., kde 

hájí zájmy členů HO 

14) Předseda HO svolává výbor HO, řídí činnost výboru a je spoluodpovědný společně 

s pokladníkem za hospodaření HO 



15) Předseda HO je oprávněný, nesnese-li situace odklad, rozhodnou za výbor HO. Každé 

takovéto rozhodnutí je však povinen předseda  projednat na výboru HO bezprostředně 

následující poté, kdy takto předseda  samostatně rozhodl. 

 

Vznik členství v HO  

 

16) Členem HO se může stát osoba starší osmnácti let, která: 

a) podá písemnou přihlášku předsedovi HO , který ji předloží k projednání 

výboru HO  

b) zaplatí členský příspěvek TJ Sokol Mosty u Jablunkova a členský příspěvek 

HO 

c) do jednoho roku absolvuje školení v rozsahu určeném výborem HO 

d) respektuje stanovy TJ Sokol Mosty, rozhodnutí Valné hromady a výkonného 

výboru TJ Sokol Mosty 

 

17) Členem HO se může stát i osoba mladší osmnácti let za předpokladu,že kromě bodu 

16): 

a) spolu s přihláškou předá i „souhlas zákonného zástupce“ 

b) každou aktivitu v rámci činnosti HO bude provádět pod dohledem zkušeného 

člena staršího osmnácti let 

c) nemá právo volit a být volen do orgánů HO 

d) respektuje jiná omezení vydaná pro ten který případ členskou schůzí, výborem 

nebo předsedou HO 

 

 

Práva členů HO: 

 

18) Členové HO mají právo se účastnit sportovních a společensko kulturních akcí HO, 

využívat zázemí HO Mosty při TJ Sokol Mosty u Jabl. 

19) Členové HO mají právo využívat cvičnou stěnu a prostory sokolovny v rámci 

tréninkových hodin podle bezpečnostních pravidel stanovených Výborem HO 

20) Členové HO mají právo podle pravidel určených orgány HO čerpat prostředky 

z rozpočtu HO a využívat materiál HO 

21) Volit a být voleni do orgánů HO 

22) Prostřednictvím HO požadovat vyřízení průkazu ČHS, nově přijatí členové mohou 

žádat, až po absolvování školení stanoveným výborem HO. 

 

Povinnosti členů HO: 

  

23) Dodržovat pokyny při činnosti v sokolovně jak orgány TJ Sokol Mosty u Jabl., tak 

výborem HO, popřípadě jeho předsedou 

24) jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno HO 

25) aktivně se podílet na celkové činnosti HO 

26) Platit členské příspěvky ve stanovené době a ve stanovené výši. Nezaplacením 

členského příspěvku jsou členovi do doby uhrazení dlužného příspěvku pozastaveny 

jeho práva uvedené v bodech 18. až 22.  

 

Ukončení členství HO: 

 

27) Ukončení členství v HO: 



a) prohlášením člena HO, že ukončuje členství 

b) nezaplacením členského příspěvku HO i TJ  po dvou  sobě jdoucích letech  

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské chůze HO 

d) neabsolvování školení v rozsahu určeném výborem HO – platí pro nově 

přijímané členy 

e) okamžitým vyloučením výborem HO za hrubé porušení bezpečnostních zásad 

při lezení a jištění zvláště pak ve spojení s osobami mladšími osmnácti let , 

úmyslné poškozování skal a přírody obecně, úmyslné nebo hrubé poškození 

dobrého jména HO  

28)  Okamžité vyloučení je platné do doby projednání a schválení členskou schůzí HO 

Mosty. Rozhodne-li členská schůze o neplatnosti vyloučení výborem HO, pokračuje 

další členství bez schvalování výborem HO. O přítomnosti vyloučeného člena na 

členské schůzi se rozhoduje hlasováním.  

29) Ukončení členství v HO  nemá za následek automatické ukončení členství v TJ Sokol 

Mosty u Jabl. Ukončení členství v TJ Sokol se řídí jejími stanovami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


