
 
KOB Dob řichovice z.s. 

Interní sm ěrnice 2017/1 o členství v KOB 
 
 

I. 
Účel a cíl sm ěrnice 

 
Tato směrnice upřesňuje odstavec IV. a V. Stanov KOB Dobřichovice ohledně členství v 
KOB. Má za cíl vymezit proces vzniku a zániku členství v KOB zejména ve vztahu k 
registracím v sekcích Českého svazu orientačních sportů (ČSOS).  
Tato směrnice byla schválena členskou schůzí KOB Dobřichovice dne 6.1.2017. 
 
 

II. 
Vznik členství 

 
Členem KOB Dobřichovice se stává fyzická osoba při splnění všech obecných 
požadavků daných stanovami tímto postupem: 
1) automaticky dnem registrace v některé sekci ČSOS za KOB Dobřichovice, 
2) na vlastní žádost (bez registrace za KOB Dobřichovice) doručenou libovolnou 

cestou předsedovi KOB od osoby nebo jejího zákonného zástupce. 
Zařazení do členské základny technicky provádí předseda KOB a jednou ročně 
schvaluje členská schůze. 
 

III. 
Zánik členství 

 
Členství v KOB Dobřichovice zaniká 
1) na vlastní žádost člena nebo jeho zákonného zástupce, doručenou libovolnou 

cestou předsedovi KOB za předpokladu, že člen není registrován v žádné sekci 
ČSOS za KOB Dobřichovice a má-li vypořádány finanční vztahy s KOB, 

2) nebyl-li člen za poslední dva kalendářní roky registrován v žádné sekci ČSOS za 
KOB Dobřichovice a neprojeví on nebo jeho zákonný zástupce vůli zůstat nadále 
členem KOB, a má-li vypořádány finanční vztahy s KOB, 

3) vyškrtnutím nebo vyloučením z rozhodnutí výkonného výboru dle odstavce V. 
Stanov po vypořádání finančních vztahů s KOB. 

4) úmrtím člena s následným vypořádáním finančních vztahů s KOB. 
Vyřazení z členské základny technicky provádí předseda KOB a jednou ročně 
schvaluje členská schůze. 
 

IV. 
Schvalování členské základny 

 
Členská schůze jednou ročně, vždy na začátku roku, schvaluje stav členské základny 
ke konci předchozího roku. Veškeré sporné otázky kolem členství je nutno řešit 
předtím a nebo nejpozději na této členské schůzi. Následně předseda odesílá 
Evidenční list KOB Dobřichovice na ČSOS. 
 
 
V Dobřichovicích dne 6.1.2017 
Vladimír Jaroš, předseda 


