
K bodu 6.: 

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE SPORTOVNĚ STĚLECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ 

Ze dne 13. 11. 2015 

1. Členská schůze projednala nové znění Stanov Sportovně střeleckého klubu Třebeš a schvaluje tyto 

Stanovy ve znění, tak jak byly čs předloženy včetně úpravy názvu na SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 

TŘEBEŠ, z.s. 

2. Členská schůze potvrzuje v souladu se zněním starých a nových Stanov čtyřleté funkční období 

stávajícího výboru SSK Třebeš zvoleného ve složení Jiří Ledvinka {předseda), Libor Kračmar Uednatel), 

Rudolf Vrabec (hospodář), Aleš Vicenec, Lubomír Kryška, Jaroslav Pospíšil a Jaroslav Vaněk {členové) 

Členskou schUzí konanou dne 1. 2. 2013, a jehož funkční období tedy končí 1. 2. 2017 

3. Členská schůze pověřuje a ukládá jednateli klubu Liboru Kračmarovi jako statutárnímu zástupci, 

aby neprodleně provedl potřebné úkony k registraci nových Stanov a změny názvu ve spolkovém 

rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. 

Pro nové znění Stanov hlasovalo: 28 

Proti: O 

Zdrželo se: O 

Pro přijetí ostatních bodů usnesení hlasovalo: 28 

Proti: O 

Zdrželo se: O 

Mimořádná Členská schůze SPORTOVNĚ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ 

1. schválila úpravu Stanov včetně názvu klubu 

2. návrh Usnesení 

Zapsal: Libor Kračmar, jednatel 

Zápis ověřil: Jiří Ledvinka, předseda 

V Hradci Králoyé, dne 13. 11. 2015 

2 

IPORTOVN~ STAELECK'i' KLUS 
T~EBE~ 

obeanské sdru!enl 
V mlejnku 59212 

100 t1 HRADEC KRÁLOVé 
IC: 411 48 a57 l4• 

2ť 



ZÁPIS Z JEDNÁN( MIMOAÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE 
SPORTOVN~ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ 

Konané dne: 13. 11. 201S 

Místo konání: Střelnice v Mlejnku S92/2, Hradec Králové- Třebeš 

1. Zahájení a schválení programu 

2. volba návrhové a mandátové komise 

3. návrh nového znění Stanov viz. příloha) 

4. diskuse 

S. Zpráva mandátové a návrhové komise 

6. Usnesení 

K bodu 1.: 

Zahájení provedl p. Ledvinka, program byl schválen všemi hlasy přítomných členů SSK Třebeš 

K bodu 2.: 

Do návrhové a mandátové byli zvoleni všemi hlasy přítomných členů SSK Třebeš Alžběta Kračmarová 

a Pavel Hojdík 

K bodu 3.: 

Libor Kračmar informoval přítomné o důvodech svolání mimořádné čs a o průběhu jednání 

s Krajským soudem v Hradci Králové v souvislosti s podáním žádosti o změnu názvu klubu v rejstříku 

spolků, jak bylo výboru uloženo čs z 20. 2. 201S a zamítnutí této žádosti včetně odůvodnění (viz. 

Usnesení Krajského soudu ze dne 14. 10. 201S) a seznámil s úpravou textu Stanov SSK, které byli 

v písemné podobě k dispozici všem přítomným. 

Vlastní návrh nového znění Stanov v plném znění přednesl Jiří Ledvinka (viz. příloha) 

K bodu 4.: 

p. Vaněk navrhl doplnit usnesení o bod upřesňující funkční období výboru SSK v souladu se zněním 

starých i nových Stanov a pověření a schválení jako statutárního zástupce jednatele Libora Kračmara 

provedením potřebných úkonů k registraci nových Stanov a změny názvu ve spolkovém rejstříku. 

K bodu S.: 

Mandátová komise informovala Členskou schůzi, že z celkového počtu 32 členů starších 18-ti let je 

přítomno 23. S členů pověřilo svým zastupováním v souladu se zněním Stanov plnou mocí přítomné 

členy. Členská schůze je tedy usnášení schopna. Dále upozornila, že pro schválení nových Stanov je 

zapotřebí die znění stávajících Stanov souhlas 2/3 přítomných členů starších 18-ti let, tedy 19. 

1 

\ 



i 

Stanovy 

SPORTOVNÉ STŘELECKÉHO KLUBU TŘEBEŠ 

Preambule 

Sportovně střelecký klub Třebeš je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají 
společný zájem provozovat, podporovat, organizovat činnost sportovních střelců rekreačního, 
výkonnostního a vrcholového charakteru. 

Článek I. 

Název, sídlo a působnost 

1. Název spolku: SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TŘEBEŠ, z.s. (dále jen "SSK") 
Používaná zkratka: SSK Třebeš, z.s. 
Právní forma: Spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "OZ") 
Přidělené IČ: 48148857 
Sídlo SSK je: Hradec Králové - Třebeš na adrese V Mlejnku 592/2, Hradec Králové 
ll, PSČ 500 ll. Případnou změnu adresy schvaluje Výbor SSK 

2. SSK je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s 
ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ. 

3. SSK je dobrovolnou, politicky nezávislou společenskou organizací, s právní a 
ekonomickou subjektivitou, která je oprávněna svým jménem jednat a zavazovat se, 
jakož i nést odpovědnost za své závazky a svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu 
s právními předpisy České republiky. 

4. SSK se může stát kolektivním členem jiné organizace zabývající se střelbou při 

zachování své plné právní a ekonomické suverenity a při dodržování těchto Stanov. 

5. SSK je zaregistrován u Českého střeleckého svazu, z.s. (dále jen "ČSS") pod číslem 
0054 se všemi právy a povinnostmi z této registrace vyplývajícími. 

6. SSK používá vlastní symboly, vlajku a znak. 

Článek II. 

Účel a hlavní činnost 

1. SSK umožňuje všem občanům bez rozdílu věku, národnosti a pohlaví využívat volný 
čas k rekreační a soutěžní sportovní střelbě. Při této činnosti klade důraz na sportovní 
vyžití mládeže a na výchovu a přípravu talentovaných jedinců. 
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2. SSK organizuje a pořádá sportovně střelecké, náborové a výkonnostní soutěže, včetně 
mezinárodních, dle příslušných pravidel sportovní střelby. Z pověření ČSS, či jiných 
k tomu způsobilých organizací zabývajících se střelbou, také pořádá vrcholné a 
mistrovské soutěže až po Mistrovství České republiky. 

3. SSK ve spolupráci s příslušnými orgány ČSS a jiných organizací zabývajících se 
sportovní střelbou organizuje a spolupořádá kurzy a semináře dobrovolných 
funkcionářů sportovní střelby. 

4. SSK provádí v souladu s platnými právními předpisy sběratelskou, propagační a 
badatelskou činnost v oblasti střelectví a vojenské historie. 

Článek III. 

Vedlejší činnost 

1. SSK Třebeš organizuje a provádí školení a výcvik pro žadatele a držitele zbrojních 
průkazů, střelecký výcvik a další činnost a akce pro veřejnost. 

2. V rámci realizace vedlejší činnosti může SSK Třebeš vyvíjet hospodářskou činnost 
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti vyvijené za účelem podpory 
hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. SSK Třebeš může 
nabývat majetek a nakládat s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

Článek IV. 

Členství 

1. Členství v SSK je: a) individuální 
b) kolektivní 
c) čestné 

2. Individuálním členem SSK se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, 
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

Fyzické osoby mladší osmnácti (18) let se mohou stát členy SSK pouze se souhlasem 
jejich zákonných zástupců. 

3. Kolektivním členem SSK se může stát právnická osoba, která má v náplni své činnosti 
střelbu. Za právnickou osobu v SSK jedná její statutární orgán, pokud sama neurčí 
jiného zástupce. 

4. Čestné členství v SSK může získat osoba, která se zasloužila o střelectví v rámci SSK. 
O jeho udělení rozhoduje Členská schůze SSK. Udělením čestného členství nevznikají 
žádné právní ani finanční nároky. 
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5. SSK vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí pověřený 
člen Výboru SSK. Seznam členů SSK není veřejně přístupný. Výbor SSK může v 
odůvodněných případech poskytnout seznam členů SSK orgánům státní správy a 
územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o dotace ze státního či 
jiného veřejného rozpočtu. 

6. Seznam členů může být veden elektronickou formou. SSK zpracovává osobní údaje 
svých členů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především zák. č. 

10112000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas s evidencí osobních 
údajů vedených v evidenci členů SSK dává člen podpisem na přihlášce za člena SSK. 
Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, 
stanovuje Výbor SSK. 

Článek V. 

Vznik členství 

1. O přijetí individuálního člena rozhoduje Výbor SSK na základě písemné žádosti 
zájemce o členství. O přijetí kolektivního člena rozhoduje na základě písemné žádosti 
Členská schůze SSK. 

2. Členství nevznikne před zaplacením klubového příspěvku. 

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Členové SSK mají zejména právo: 

a) podílet se na činnosti klubu, účastnit se členských schůzí a jednání orgánů, jichž 
jsou členem, a být informováni o činnosti a dění v SSK a vyjadřovat se k činnosti, 
podávat návrhy a připomínky orgánům SSK, 

b) individuální členové starší osmnácti (18) let mají právo být voleni do orgánů SSK, 
individuální členové starší osmnácti (18) let a kolektivní členové prostřednictvím 
svého zástupce mají právo volit do orgánů SSK a všichni členové mají právo podat 
návrh na odvolání kteréhokoli člena Výboru SSK a Kontrolní komise SSK, 

c) účastnit se všech akcí pořádaných SSK a využívat všech služeb a výhod 
plynoucích z členství v SSK. 

2. Členové SSK mají zejména povinnost: 

a) řídit se těmito Stanovami, rozhodnutími orgánů SSK, propagovat základní zásady 
sportovního střelectví a sportovního chování a chránit dobré jméno SSK, 
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b) aktivně se podílet na plnění cílů SSK a svědomitě vykonávat funkce v orgánech 
SSK, do nichž byli zvoleni, 

c) řádně hospodařit se svěřenými prostředky, pečovat o majetek SSK, chránit jej a dle 
možností zvelebovat, 

d) řádně platit klubový příspěvek, jehož výši určuje Členská schůze, v termínu a 
způsobem stanoveným Výborem SSK, a další finanční povinnosti vyplývající z 
rozhodnutí a usnesení orgánů SSK. 

Článek VII. 

Zánik členství 

1. Členství v SSK zaniká: 

a) úmrtím člena 

b) zánikem kolektivního člena 

c) vystoupením člena 

d) zrušením členství 

e) vyloučením člena 

f) zánikem SSK 

2. Člen může na základě svého písemného sdělení z SSK vystoupit. Člen je oprávněn 
vystoupit v okamžiku, kdy vůči SSK vyrovnal veškeré své závazky vyplývající z jeho 
členství. Členství zaniká dnem, kdy bylo sdělení o vystoupení doručeno Výboru SSK. 

3. Členství v SSKje zrušeno rozhodnutím Výboru SSK, jestliže člen: 

a) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 

b) nezaplatil ve stanoveném termínu klubový příspěvek a takto neučinil ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytl Výbor SSK. 

4. Výbor SSK oznámí rozhodnutí o zrušení členství členovi písemně. Proti rozhodnutí 
Výboru o zrušení členství není odvolání. 

5. K vyloučení člena SSK může dojít na základně rozhodnutí Členské schůze SSK, 
jestliže člen závažným způsobem porušuje Stanovy SSK, porušuje rozhodnutí orgánů 
SSK nebo jinak poškodí zájmy SSK. Rozhodnutí o vyloučení oznamuje členu Výbor 
SSK písemně. Proti rozhodnutí o vyloučení není odvolání. 

6. V případě, že zanikne SSK, zaniká i členství jeho členů v něm. 
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Článek VIII. 

Orgány SSK 

1. Orgány SSKjsou: a) Členská schůze 
b) Výbor 
c) Kontrolní komise 

Článek IX. 

Členská schůze a její působnost 

1. Členská schůze (dále jen "ČS") je nejvyšším orgánem SSK Třebeš, z.s .. Tvoří ji 
individuální členové starší osmnácti (18) let a kolektivní členové SSK Třebeš, každý 
zastoupený jedním jím písemně pověřeným zástupcem (dále jen "oprávnění členové"). 
Čestní členové a členové mladší osmnácti (18) let mají právo účastnit se ČS s hlasem 
poradním. 

2. Každý oprávněný člen, včetně kolektivních členů, má při hlasování jeden hlas. 
Hlasování je veřejné, pokud ČS nerozhodne o jiném způsobu hlasování. 

3. ČS se schází nejméně jednou za rok. Svolává ji Výbor SSK a řídí ji předseda SSK 
nebo Výborem pověřená osoba. ČS se svolává písemně nejpozději 30 dnů před dnem 
jejího konání. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program jednání ČS. 

4. ČS je Výbor SSK povinen svolat také vždy, když o to požádá písemně nejméně jedna 
třetina členů SSK nebo na základě podnětu Kontrolní komise. Pokud Výbor SSK na 
takovouto žádost ČS do 30 dnů nesvolá, mohou ji svolat určení členové SSK, kteří 
k tomu byli zmocněni členy, kteří o její svolání požádali. 

5. ČS je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů. 
Zástupci kolektivních členů prokazují právo zastupovat kolektivní členy písemnou 
plnou mocí předloženou před započetím ČS pověřenému členovi SSK. 

6. Oprávněný člen, který se nemůže ČS zúčastnit, může písemně zmocnit jiného 
oprávněného člena SSK k jednání jeho jménem. V písemné plné moci uvede rozsah 
zastupování a způsob hlasování o bodech programu navržených v pozvánce. Na 
takovýto hlas se nahlíží, jako by byl dotyčný člen jednání ČS přítomen. Tuto plnou 
moc předloží zmocněný člen před započetím ČS pověřenému členovi SSK. 

7. Působnost ČS SSK: 

ČS zejména: 

a) rozhoduje o základních otázkách koncepce činnosti SSK, 

b) schvaluje, doplňuje a mění Stanovy SSK, závazné směrnice a dokumenty, 
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c) rozhoduje o výši klubových příspěvků, 

d) rozhoduje o základních otázkách zlepšení technického vybavení střelnice, jejího 

příslušenství, 

e) schvaluje roční účetní uzávěrku a rozpočet SSK na jednotlivé kalendářní roky, 

t) schvaluje plány činnosti SSK na jednotlivé kalendářní roky 

g) volí a odvolává členy Výboru SSK a Kontrolní komise SSK, 

h) bere na vědomí zprávy orgánů SSK, 

i) rozhoduje o kolektivním členství SSK v jiné organizaci, 

j) rozhoduje o přijetí právnických osob za kolektivní členy SSK, 

k) rozhoduje o čestném členství, 

1) rozhoduje o vyloučení členů SSK, 

m) schvaluje symboly, znak a vlajku SSK, 

n) rozhoduje o sloučení nebo splynutí (fúzi) SSK s jiným spolkem, 

o) rozhoduje o rozdělení SSK, 

p) rozhoduje o zániku SSK a s ním související naložení s majetkovým zůstatkem, 
který vyplyne z likvidace. 

8. Rozhodnutí ČS je platné a pro členy SSK závazné, pokud bylo přijato nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných oprávněných členů, s výjimkou rozhodnutí o změně 

Stanov, o zvýšení nebo snížení klubového příspěvku a rozhodnutí o zániku SSK 
Třebeš, fúzi s jiným spolkem nebo rozdělení, kdy je třeba, aby rozhodnutí ČS bylo 
schváleno nejméně nadpoloviční většinu hlasů všech oprávněných členů SSK. 

9. Není-li ČS usnášení schopná, je Výbor SSK nebo ten, kdo ČS svolal, oprávněn svolat 
náhradní ČS tak, aby se konala do čtyř týdnů, ne však dříve než 15 dnů ode dne konání 
schůze původní. Při svolání náhradní ČS není možné program měnit. Způsob svolání 
schůze je shodný s odstavcem 3. tohoto článku. 

Náhradní ČS je usnášení schopná při jakékoli účasti a usnesení je platné, bylo-li 
schváleno nadpolovičním počtem hlasů přítomných oprávněných členů, vyjma 
rozhodnutí o změně Stanov, klubovém příspěvku a zrušení, fúzi a rozdělení SSK 
Třebeš (viz. odst. 8. tohoto článku). 

1 O. O jednání ČS se pořizuje zápis, který musí obsahovat, kdo a jak schůzi svolal, datum a 
místo konání, kdo schůzi zahájil a kdo jí předsedal, jaké případné další činovníky 
členská schůze zvolila, přijatá usnesení, výsledky hlasování o jednotlivých 
projednávaných bodech, pokud podléhají schvalování a nepřijaté námitky členů, kteří 
požádali o jejich zaprotokolování a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 
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ll. Způsob svého jednání upravuje ČS vlastním jednacím řádem 

Článek X. 

Výbor SSK a jeho působnost 

1. Výbor SSK (dále jen "Výbor") je statutárním orgánem SSK Třebeš, z.s. a nejvyšším 
orgánem mezi zasedáními ČS. Řídí činnost SSK a rozhoduje o všech záležitostech, 
které nejsou Stanovami svěřeny jiným orgánům a řeší aktuální záležitosti činnosti 
SSK, zejména: 

a) zabezpečuje úkoly vyplývající z usnesení ČS, 

b) odpovídá za řádné hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem SSK Třebeš, 

c) zajišťuje plnění úkolů, které pro SSK vyplývají z registrace u ČSS a případně 
kolektivního členství u dalších organizací zabývající se střelbou, 

d) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy SSK , 

e) vede seznam členů SSK , 

t) rozhoduje o přijetí členů a zrušení členství v souladu se zněním těchto Stanov, 

g) schvaluje a vydává závazné směrnice a dokumenty, 

h) připravuje jednání ČS včetně přípravy základních podkladů pro jednání (účetní 
uzávěrka, plány činnosti a rozpočet na následující kalendářní rok), 

i) je oprávněn zřizovat stálé komise pro koordinaci a zabezpečování určitých okruhů 
úkolů a činností SSK nebo komise pro zajištění jednorázových akcí. 

2. Za svá rozhodnutí a činnost se Výbor zodpovídá ČS. 

3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Jeho jednání svolává a 
řídí předseda nebo jím pověřený člen. Jednání se mohou účastnit členové Kontrolní 
komise s hlasem poradním. O jednání Výboru se pořizuje zápis stejným způsobem 
jako zjednání ČS (dle Čl. IX., odst. 10.). S obsahem zápisu má právo seznámit se 
každý člen SSK. 

4. Výbor je volen ČS a je nejméně tříčlenný, počet jeho členů je lichý. Volební období je 
čtyřleté. Členem Výboru se může stát pouze individuální člen SSK starší osmnácti 
(18) let. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a 
pro přijetí usnesení Výboru je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje pro přijetí usnesení hlas předsedajícího. 

5. Výbor volí ze svého středu předsedu, jednatele, hospodáře a případně další 
funkcionáře k zajišťování úkolů a činností, ke kterým byly Výborem pověřeni. 
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6. Předseda je statutárním zástupcem SSK. Jedná jeho jménem v plném rozsahu 
v souladu s usneseními ČS a Výboru. Rozhoduje v záležitostech, které nesnesou 
odklad, své rozhodnutí však musí řádně zdůvodnit a dodatečně nechat schválit 
Výborem. Za svou činnost a svá rozhodnutí je odpovědný Výboru a ČS. V době jeho 
nepřítomnostijednájménem SSKjednatel nebo pověřený člen Výboru. 

7. Jednatel je statutárním zástupcem SSK,je prvním zástupcem předsedy ajedná v plném 
rozsahu jménem SSK v souladu s usneseními ČS a Výboru v době nepřítomnosti 
předsedy a v dalších záležitostech v rozsahu pravomocí svěřených mu Výborem nebo 
předsedou. Za svou činnost a svá rozhodnutí je odpovědný Výboru a ČS. 

8. Hospodář je oprávněn jednat jménem SSK ve finanční a hospodářské činnosti 

v souladu s usneseními ČS a Výboru a dalších záležitostech v rozsahu pravomocí 
svěřených mu Výborem nebo předsedou. Za svou činnost a svá rozhodnutí je 
odpovědný Výboru a ČS. 

9. Ostatní členové Výboru jsou oprávněni jednat jménem SSK pouze v rozsahu 
pravomocí svěřených jim Výborem nebo předsedou. Za svou činnost jsou odpovědní 
Výboru a ČS. 

10. Za SSK podepisuje písemnosti předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel nebo jiný 
pověřený člen Výboru. V případě, že se jedná o nakládání s majetkem a k závazkům 
SSK Třebeš v částce vyšší než 30.000,- Kč podepisuje současně s předsedou Geho 
zástupcem) i další člen Výboru. 

Článek XI. 

Kontrolní komise SSK 

1. Kontrolní komise (dále jen "KK") dohlíží, jsou-li veškeré záležitosti SSK řádně 
vedeny a vykonává-li SSK činnost v souladu se Stanovami a obecné platnými 
právními předpisy. 

2. KK kontroluje průběžné hospodaření s majetkem SSK a dodržování interních norem, 
je oprávněna vyjadřovat se před jednáním ČS k účetní uzávěrce, návrhu rozpočtu a 
upozorňovat orgány SSK na zjištěné nedostatky, jakož i požadovat jejich odstranění. 

3. Pro svou činnost je oprávněna vyžadovat jakékoliv informace o činnosti a hospodaření 
orgánů SSK. 

4. Členové KK mají právo účastnit se jednání Výboru s hlasem poradním. 

5. KK má právo iniciovat svolání mimořádné ČS. 
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6. KK je tříčlenná. Je volena ČS na období čtyř let a pouze jí je odpovědná, na ostatních 
orgánech SSK je nezávislá. Členem KK se může stát individuální člen SSK starší 
osmnácti (I8) let. 

7. Funkce člena KK.je neslučitelná s členstvím ve Výboru. 

8. KK volí ze svého středu předsedu. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 
tři měsíce. Její jednání svolává předseda. O jednání KK se pořizuje zápis stejným 
způsobem jako zjednání ČS (dle Článku IX., odst. 10.). S obsahem zápisu má právo 
seznámit se každý člen SSK. 

9. KK předkládá o své činnosti, zjištěních a opatřeních správu ČS. 

Článek XII. 

Majetek a hospodaření SSK 

I. SSK hospodaří se svým majetkem samostatně, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, těmito Stanovami, rozpočtem a směrnicemi, nebo jinými 
dokumenty schválenými ČS. 

2. SSK vlastní nemovitý a movitý majetek potřebný k zabezpečení činnosti SSK dle 
Článku II. těchto Stanov. 

3. Zdroje majetku SSKjsou zejména: 

a) klubové příspěvky, 

b) dotace a granty z veřejných rozpočtů, 

c) příjmy z reklamní a sponzorské činnosti a dary, 

d) všechny ostatní příjmy z činnosti při naplňování cílů SSK a z vedlejší činnosti. 

4. Zisk z činnosti lze použít pouze na spolkovou činnost včetně správy SSK. 

5. Všechny příjmy a vydání podléhají písemné evidenci a vyúčtování. Výbor každoročně 
předkládá ke schválení ČS zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku. 

Článek XIII. 

Zrušení a zánik SSK 

I. SSK se ruší: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, 

9 



b) pravomocným rozhodnutím soudu. 

:;;l•ORTOVNÍ: ST~ELECK ( KLUU 
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2. SSK se ruší dobrovolným rozpuštěním, rozhodne-li o tom ČS postupem stanoveným 
v Článku IX., odst. 8. těchto Stanov. Současně s přijetím takového rozhodnutí ČS 
rozhodne o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem SSK, který vyplyne z likvidace, 
ledaže celé jmění SSK nabývá právní nástupce. ČS jmenuje osobu likvidátora, 

kterému stanoví písemně rozsah udělených kompetencí v rozsahu s obecně závaznými 
předpisy. 

3. Pokud není určeno rozhodnutím ČS, kdo provede likvidaci, postupuje se dle platných 
právních předpisů, které upravují postup při jednotlivých způsobech zániku spolku. 

4. SSK zaniká dnem výmazu z Veřejného rejstříku spolků. 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov, kterým bylo změněno znění Stanov ze dne 1. 7. 2004, bylo 
přijato rozhodnutím Členské schůze SSK Třebeš dne 13. ll. 2015 v Hradci Králové a 

nabývají účinnosti dnem zápisu do Veřejného rejstříku spolků vedeného u Krajského 
soudu v Hradci Králové. 

V Hradci Králové, dne: 13. ll. 2015 

Za SSK Třebeš, z-;s. 

SPuRTOVNÍ: s-rRl:Lt:v~ 1 nLoUd 

TŘEBEŠ, z.s. 4 
V Mlejnku 59212 , 

500 11 HRADEC I<.RÁtOVé · 
1C: ~s1 48 s57 fo&+· 

Jiří Ledvinka, předseda 

10 


