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Senior klub Bzenecká 19, 628 00 Brno 
Zájmová organizace 

 
Rámcová smlouva (dohoda) 

 
uzavřená mezi 

 
 Senior klub Bzenecká 19, 628 00 Brno, zájmová organizace, působící pod patronací 
ÚMČ Brno – Vinohrady, zastoupená Ing. Luďkem Hodboděm, vedoucím (dále jen Senior 
klub) 

a 
 
 Šachový oddíl ŠK Vinohrady Brno, zájmová organizace, registrovaná v Šachovém 
svazu České republiky, zastoupená Vladimírou Šťastnou, organizačním pracovníkem klubu 
(dále jen Šachový oddíl). 
 
Obě organizace se dohodly na následujících ustanoveních: 
1. Senior klub poskytuje bezúhradně Šachovému oddílu pro jeho zájmovou činnost prostor 

klubovny v objektu Domu pečovatelské služby Bzenecká 19, Brno, ve které mu zapůjčí 
skříň k uložení materiálu Šachového oddílu.  

 
2. Schůzky šachového oddílu probíhají v klubovně zpravidla každý pátek v době od 18 hodin, 

zpravidla do 22 hodin. Schůzky jsou volně přístupné dalším zájemcům o šachovou hru 
s dále uvedenou výjimkou. V případě trvání soutěžních akcí po 22. hodině zajistí šachový 
oddíl dodržování nočního klidu v budově včetně odchodu návštěvníků z budovy. 

 
3. V termínech soutěžních utkání Šachového oddílu je přístup zájemců o šachovou hru mimo 

jeho členy do klubovny možný pouze v roli diváků a za podmínky respektování pokynů 
organizátora soutěžního utkání. Soutěžní termíny Šachový oddíl oznámí Senior klubu 
s nezbytným několikaměsíčním předstihem v příslušném kalendářním roce (soutěžním 
období), umožňujícím zajistit koordinaci využívání klubovny Senior klubu v případě 
hrozící kolize termínů akcí obou organizací. V takovém případě rozhoduje o způsobu 
řešení situace Senior klub. 

 
4. Senior klub poskytne Šachovému oddílu dvě sady klíčů, zahrnujících klíč od vchodu do 

budovy Bzenecká 19 a klíč od klubovny Senior klubu v přízemí této budovy proti 
hlavnímu vchodu. Klíče budou předány oproti podpisu osobám, zastupujícím Šachový 
oddíl a odpovědným za termíny a způsob využívání klubovny Senior klubu výhradně 
v souladu s touto rámcovou smlouvou. V případě ukončení platnosti dohody budou 
předány zpět Senior klubu.  

  Šachový oddíl se zavazuje, že bez vědomí Senior klubu nepořídí další kopie klíčů a že 
sady klíčů neposkytne nebo nezapůjčí dalším osobám. 

  Návštěvníkům akcí a členům Šachového oddílu je po dobu jeho akcí k dispozici 
uzamykatelné WC Senior klubu v přízemí Bzenecká 19. 

 
5. Šachový klub zajistí, že v době jeho činnosti v klubovně Senior klubu nebude 

manipulováno s vnitřním zařízením a vybavením klubovny Senior klubu včetně obsahu 
volně přístupných (neuzamykaných) skříní a skříněk Senior klubu a že po ukončení 
oddílové akce bude klubovna uvedena do původního stavu. Šachový oddíl zajistí 
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respektování pravidel vstupu do budovy Bzenecká 19 (uzavírání dveří hlavního vchodu) 
návštěvníky jeho akcí a oddílových schůzek. 

 
6. V případě závažného porušení uvedené dohody si Senior klubu vyhrazuje právo vypovědět 

uvedenou dohodu o užívání své klubovny, v případě nutnosti i s okamžitou platností. 
Senior klub si vyhrazuje právo v případě nutnosti omezit vstup do klubovny, v případě 
nutnosti i výměnou zámku od klubovny.  

  V případě změny podmínek činnosti Senior klubu bude Šachový oddíl respektovat 
nutnost ukončení této dohody dohodou o termínu ukončení její platnosti. Senior klub 
umožní po dohodě převzetí a odvezení materiálu Šachového oddílu. 

 
7. Dohoda je pořízena a podepsána ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních 

stran. K výtisku určenému pro Senior klub je připojen zápis o předání klíčů určeným 
zástupcům Šachového oddílu včetně uvedení jejich kontaktních údajů. Kontaktní údaje na 
funkcionáře Senior klubu jsou uvedeny na dveřích kluboven Senior klubu v budově 
Bzenecká 19 a na webové stránce Senior klubu www.vinohrady.brno.cz/organizace/senor-
klubu. 

 
 V Brně dne 28. listopadu 2017  
 
 
 
 ------------------------------------------   ----------------------------------------- 
   Ing. Luděk Hodboď     Vladimíra Šťastná 
  Senior klub Brno – Vinohrady       Šachový oddíl  
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