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DNEŠNÍHO DNE: 

 

(a) Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 

 

* 14. 05. 1973 

 

rč. 730514/1888 

 

bytem Ostrov, Nádražní 289, PSČ 363 01 

 

 

(b) Ing. Jan Bureš 

 

* 31. 03. 1974 

 

rč. 740331/1949 

 

bytem Ostrov, Lidická 653, PSČ 363 01 

 

 

(c) Vladimír Kříž 

 

* 09. 12. 1969 

 

rč. 691209/1890 

 

bytem Jáchymov, Na valech 762, PSČ 362 51 

 

 

(dále jen „zakladatelé“) 

 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

A. Výše uvedení zakladatelé se zajímají o historii města Ostrova a jeho okolí, a mají zájem na 

obnově spolkového života, který byl nepopiratelnou součástí dějin Ostrova. 

 

B. Výše uvedení zakladatelé projevily zájem založit spolek podle nového občanského zákoníku. 

 

C. Současně projevili vůli, aby se nově založený spolek řídil stanovami sepsanými na této listině.  

 

 

SE DOHODLI NA ZALOŽENÍ SPOLKU A TĚCHTO JEHO  

 

 

S T A N O V Á C H :  

 

 

1. NÁZEV SPOLKU 

Název spolku: OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. 

 

2. SÍDLO SPOLKU 

Spolek má sídlo v Ostrově. 
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3. HISTORICKÉ NÁSTUPNICTVÍ SPOLKU 

Zakladatelé spolek OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. založili s cílem navázat 

na činnost původního historického spolku „C a K Výsadního občanského střeleckého sboru 

v Ostrově“ založeného v roce 1840, později „Občanského střeleckého spolku Ostrov“ 

(Bürgerlicher Schützenverein Schlackenwerth) tak, aby nově založený spolek byl považován za 

historického (nikoliv právního) nástupce výše uvedeného spolku. 

 

4. ÚČEL SPOLKU 

4.1. Spolek se zakládá za účelem:  

a) obnovení tradice původního historického spolku „C a K Výsadního občanského 

střeleckého sboru v Ostrově“ založeného v roce 1840, později „Občanského střeleckého 

spolku Ostrov“ (Bürgerlicher Schützenverein Schlackenwerth), na jehož činnost v České 

republice hodlá navázat 

b) propagace historie a současnosti města Ostrova a zapojení jeho obyvatel do dění ve městě 

4.2. Spolek je ryze apolitickou osobou.   

5. HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v bodě 4. těchto stanov, co by společného 

zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

 

a) organizování členské základny v duchu historické tradice „Občanského střeleckého spolku 

Ostrov“ (Bürgerlicher Schützenverein Schlackenwerth), 

b) pořádání a spolupořádání střeleckých soutěží a klání 

c) pořádání a spolupořádání historických slavností 

d) organizování účasti členů spolku na městských akcí a slavnostech 

e) praktické spolupráce s jinými střeleckými spolky na úrovni kraje i státu, 

f) pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 

g) propagace aktivit spolku např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování 

veřejnosti, 

h) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

i) poradenské a konzultační činnosti, 

j) zapojení dobrovolníků do spolkového života a podpora dobrovolnictví, 

k) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit práva a zájmy oprávněných držitelů 

střelných zbraní. 

6. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

6.1. Členy spolku v době jeho založení jsou zakladatelé. 

6.2. Členem spolku může být pouze: 

a) fyzická osoba starší 18 let 

6.3. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku, která musí 

být následně potvrzena na nejbližší konané členské schůzi. Nepotvrdí-li nejblíže konaná členská 

schůze spolku schválení přihlášky provedené předsedou spolku, členství takového člena spolku 

okamžikem ukončení členské schůze zaniká. 

6.4. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit předsedu spolku, 
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c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

6.5. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a řád spolku, plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

d) platit členské příspěvky. 

6.6. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní 

zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu 

spolku porušuje tyto stanovy nebo řád spolku, 

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem nebo stanovami. 

6.7. Seznam členů spolku je veřejný v rozsahu jména a příjmení členů. Zápis a výmazy v tomto 

seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných 

údajů. Další osobní údaje členů je předseda spolku oprávněn sdělit třetím osobám při jednání 

spolku před orgány státní správy, územní samosprávy a dodavateli energií a služeb 

6.8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

6.9. Řád spolku může určit různé úrovně členství s odvoláním na vnitřní organizační strukturu členské 

základny. 

7. ORGÁNY SPOLKU 

7.1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) předseda. 

7.2. Vnitřní organizaci členské základny určuje řád spolku. 

8. ČLENSKÁ SCHŮZE 

8.1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) schvaluje řád spolku a změnu tohoto řádu, 

c) volí předsedu a odvolává jej,  

d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok  

e) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

f) potvrzuje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

h) rozhoduje o členství spolku v orgánech jiných právnických osob; 

i) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 
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j) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, 

k) rozhoduje o zániku spolku. 

8.2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

8.3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá 

předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen 

uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 

patnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět 

dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které 

je povinen předložit ke schválení. 

8.4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 

8.5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku, 

minimálně však alespoň dva členové spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při 

rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

8.6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu 

s bodem 8.3. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 

8.7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

9. PŘEDSEDA 

9.1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména 

pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho 

majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech 

jejich pracovních záležitostech.  

9.2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po 

dni volby. 

9.3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) vést účetnictví nebo daňovou evidenci spolku, 

d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

e) jednou za pět let předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby 

mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího 

strategického plánu. 

10. JEDNÁNÍ ZA SPOLEK 

10.1. Za spolek jedná navenek předseda spolku. 

10.2. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku, nebo třetí 

osoba k tomu zmocněna písemnou plnou mocí. 

10.3. Písemné jednání se uskutečňuje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí svůj 

podpis předseda spolku s uvedením své funkce.  

11. ŘÁD SPOLKU 

11.1. Členská schůze může vydat vnitřní předpis spolku – řád spolku. 

11.2. Řád spolku může upravovat: 
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a) různě stupně členství, 

b) podrobnější strukturu členské základny spolku (setninu), 

c) a další otázky výslovně neupravené stanovami spolku. 

11.3. Řád spolku nesmí být v rozporu se stanovami spolku. Stanovy spolku mají před řádem spolku 

vždy přednost. 

12. ZPŮSOB MAJETKOVÉHO VYPOŘÁDÁNÍ PŘI ZÁNIKU SPOLKU 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

Zakladatelé tímto z a k l á d a j í  spolek a p r o h l a š u j í ,  že se shodují na obsahu výše uvedených 

stanov.  

 

Současně zakladatelé r o z h o d u j í ,  že prvním předsedou spolku je: Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 

 

Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku podávají společně všichni navrhovatelé. 

 

V Ostrově dne 10. 12. 2014 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.  Ing. Jan Bureš 

     

 

 

______________________________  

Vladimír Kříž     

 

 

 PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM  
 

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 006916 – 398, 399, 400 –  2014 - C. - cizí listina 

 

Já, níže podepsaný Mgr. Jiří Kovařík., advokát se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 1461/66, PSČ 360 01, zapsaný 

v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 13273, prohlašuji, že tuto listinu  přede mnou vlastnoručně 

ve 2 vyhotoveních podepsali: 

 

1. Jméno: Mgr. Petr Šindelář, LL.M., rč. (dat. narození): 14. 05. 1973 

bytem (s místem pobytu v): Ostrov, Nádražní 289, PSČ 363 01  

jehož totožnost jsem zjistil z dokladu: občanský průkaz č. 112092231  

 

2. Jméno: Ing. Jan Bureš, rč. (dat. narození): 31. 03. 1974 

bytem (s místem pobytu v): Ostrov, Lidická 653, PSČ 363 01 

jehož totožnost jsem zjistil z dokladu: občanský průkaz č. 112372662 

 

3. Jméno: Vladimír Kříž, rč. (dat. narození): 09. 12. 1969 

bytem (s místem pobytu v): Jáchymov, Na valech 762, PSČ 362 51 

jehož totožnost jsem zjistil z dokladu: občanský průkaz č. 114691705  

 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, 

ani její soulad s právními předpisy. 

 

V Ostrově dne 10. 12. 2014 

 

  

 

 

_____________________________________ 

Mgr. Jiří Kovařík, advokát  


