
       REVIZNÍ KOMISE ČESKÉHO STŘELECKÉHO SVAZU 

       U Pergamenky 3, Praha 7 - Holešovice 

 

 

Stanovisko Revizní komise ČSS k usnesení Výkonného výboru ze dne 19.11.2009 

 

       Dne 19.11.2009 proběhlo jednání Výkonného výboru ČSS, na kterém byla mimo jiné 

schválena tato usnesení: 

• 014 – VV ČSS schvaluje prodej střelnice ČSS Brno – Kývalka – budovy bez č.p. – stavby 
občanského vybavení, umístěné na pozemku parc. č. 1527/5 o rozloze 13 871 m2 – 
zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez č.p. – stavby technického vybavení, umístěné 
na pozemku parc. č. 1527/7 o rozloze 93 m2 – zastavěná plocha a nádvoří. 

 
Hlasování: přítomno 18 členů VV ČSS s hlasem rozhodujícím, tj. 78,3 %. Pro prodej se 
vyslovilo 15 členů VV ČSS, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh na prodej byl přijat.  
 

Odpovídá:  Ing. Baroch Spolupracují:  Ing. Veverka a čl. P ČSS Termín:  31. 12. 2009 
a následně dle smlouvy 

 

• 015 – VV ČSS ukládá prezidentovi ČSS, aby finanční prostředky získané z prodeje 
střelnice Brno – Kývalka byly evidovány samostatně a o jejich využití rozhodoval 
výkonný výbor ČSS a byly použity na realizaci malorážkové střelnice v Brně 

 
Hlasování: přítomno 18 členů VV ČSS s hlasem rozhodujícím, tj. 78,3 %. Pro se vyslovilo 
17 členů VV ČSS, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.  
 

Odpovídá:  Ing. Baroch Spolupracují:  Ing. Veverka a čl. P ČSS Termín:  2010  
 
 
 
 
 
         Následně, dne 26.11.2009, přišel na adresu Revizní komise ČSS dotaz Ing. Zajíčka, 

předsedy SSK 0210 Uherský Ostroh  na postup VV ČSS ve věci Kývalka  s ohledem na 

ustanovení čl.XI odst.1 stanov ČSS:       

„Je to vše v pořádku? Neměl by o zcizení takového majetku rozhodovat sjezd  delegátů když 
nebyl dán  mandát na poslední valné hromadě pro VV a prezidium?“. 
 
 
 
 
 
 
 



Stanovisko Revizní komise ČSS 

 

           Na základě dosud dostupných právních stanovisek k otázkám kompetencí Výkonného 

výboru ČSS a Sjezdu delegátů ČSS  dospěla Revizní komise ČSS k tomuto stanovisku pro 

Prezidium ČSS a Výkonný výbor ČSS: 

          Při řešení této problematiky je třeba brát mimo jiné v úvahu článek VIII, odst.3, písm.e)  

ustanovení Stanov ČSS, kde se hovoří o kompetenci nakládání s majetkem organizace.        

         Zároveň Revizní komise ČSS v této souvislosti upozorňuje i na  ustanovení § 15 zákona       

č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.  

            

                      Za RK ČSS   

                                   Mgr. Renata Vrtišková, v.r.  

                            předsedkyně RK ČSS  

    

V Praze dne 10.12.2009 

 

 

 

Na vědomí:       Prezidium ČSS 

                         Výkonný výbor ČSS 

                            Ing. Zajíček, předseda SSK  0210 Uherský ostroh 

  

 

 

 

 

 


