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STANOVY
Čl. 1
Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k.
privilegovaný střelecký sbor
(dále jen společnost), je občanským sdružením vzniklé na základě zákona č. 83/1990
Sb. v platném znění sdružujícím občany nejenom chomutovského regionu, kde členství je
výběrové.
Sídlem společnosti je: Blatenská 4901, Chomutov 430 03.

Čl. 2

Posláním společnosti je:

a) sdružovat občany se zájmem o historii střeleckých společností, historické zbraně a střelbu
z těchto zbraní nebo jejich replik,
b) navázat na slavnou tradici střeleckých společností v Chomutově z dob minulých,
c) věnovat se zbraním s datem výroby nebo datem zavedení do výzbroje do roku 1914,
d) pořádat soutěže ve střelbě z těchto zbraní,
e) propagovat práci společnosti na veřejnosti např. pořádáním výstav, soutěží, besed,
přednášek apod.,
f) navazovat kontakty s obdobnými sdruženími v ČR i v zahraničí,
g) pro finanční a materiální zabezpečení své činnosti vytvářet vlastní zdroje, vyvíjet
v souladu s platnými předpisy manažerskou činnost, zřizovat účelová zařízení ap.,
h) hájit práva svých členů a umožňovat jim realizaci svých zájmů,
i) svojí činností napomáhat mládeži rozvíjet její zájem o historii a kulturu Evropy.

Čl. 3
a)
b)
c)

Členství ve společnosti je:
řádné,
přispívající,
čestné

a)
Řádné členství je výběrové a může o něj požádat kdokoliv, kdo dovršil věk 21 roků
a splňuje interní předpisy společnosti. Řádným členem se může stát až po jednoroční čekací
lhůtě a musí mít kompletní uniformu (ženy dobový oblek). Přijetí jako čekatel musí být
schváleno na řádné schůzi nadpoloviční většinou hlasů přítomných nebo Valné hromadě
hlasováním dle čl. 6 odst. c). Přijetí jako řádný člen musí být schváleno na Valné hromadě
hlasováním dle čl. 6 odst. c). Řádní členové mají právo na plnou informovanost o činnosti
společnosti; na schůzích a Valných hromadách mají právo hlasovací. Řádný člen a čekatel je
uniformovaný a má hodnost dle interních předpisů společnosti.
b)
Přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické. Přijetí jako přispívající člen
musí být schváleno na řádné schůzi nadpoloviční většinou hlasů přítomných nebo Valné
hromadě hlasováním dle čl. 6 odst. c). Přispívající členové mají právo na plnou informovanost
o činnosti společnosti; na schůzích a Valných hromadách mají pouze hlas poradní.
Přispívající člen není uniformovaný.
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c)
Čestné členství může být uděleno významným osobnostem, které mají mimořádné
zásluhy o propagaci historických zbraní, historických střeleckých spolků, nebo u nichž
existují jiné zvláštní zřetele, vhodné pro udělení čestného členství. Návrh na čestné členství
může podat kterýkoliv člen společnosti. O udělení čestného členství rozhoduje Valná
hromada hlasováním dle čl. 6 odst. c). Čestní členové mají právo na plnou informovanost o
činnosti společnosti; na schůzích a Valných hromadách mají pouze hlas poradní. Čestný člen
může být uniformovaný dle interních předpisů společnosti a je bez hodnosti.

Čl. 4
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Čl. 5
a)
b)
c)

d)

Čl. 6
a)
b)

c)

Řádní členové
aktivně přistupují ke všem akcím společnosti, dle svých možností a schopností,
spolurozhodují o všech záležitostech společnosti,
volí a mohou být voleni do všech orgánů společnosti (členství ve volených orgánech je
nezastupitelné a čestné),
mohou žádat společnost o podporu ve věcech, které spadají do jeho působnosti podle
těchto Stanov,
jsou povinni platit členské příspěvky (měsíčně, čtvrtletně, pololetně a ročně; členské
příspěvky se platí předem na výše uvedená období. Nový člen platí příspěvky až od
následujícího měsíce, kdy byl přijat),
jsou povinni dodržovat Stanovy společnosti,
jsou povinni chovat se k ostatním členům slušně a s úctou s ohledem na Kodex cti, a
dodržovat bezpečnostní předpisy a interní předpisy,
mohou přizvat ke spoluúčasti na akcích společnosti hosty. K účasti na řádných
schůzích a Valných hromadách lze přizvat pouze zájemce o členství (pro jejich přijetí
platí pravidla určená v čl. 3).

Členství (řádné, přispívající a čestné) zaniká
písemným prohlášením člena o vystoupení ze společnosti,
ztrátou členství. Zdůvodněný návrh na ztrátu členství může podat kterýkoliv řádný
člen společnosti na řádné schůzi, Valné hromadě nebo písemně některému členu Rady.
Nezaplacením členských příspěvků do konce kalendářního roku a po následující výzvě
k zaplacení. O ztrátě členství rozhoduje nejbližší Valná hromada hlasováním dle čl. 6
odst. c).
ztrátou členství nevzniká nárok na podílové vyrovnání ze strany společnosti.

Valná hromada
rozhoduje o zásadních záležitostech společnosti. Tvoří ji všichni řádní členové
společnosti. S hlasem poradním se jí mohou účastnit přispívající a čestní členové.
je svolávána minimálně jednou ročně. Svolává ji Rada z vlastního rozhodnutí, nebo
pokud o to požádá nejméně jedna čtvrtina řádných členů společnosti s udáním
předmětu jednání. Svolání musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně 3 týdny
předem.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina řádných
členů. Usnesení je platné, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných a
není ve Stanovách určeno jinak. Při nepřítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů
v hodinu ohlášené Valné hromady, uskuteční se po půl hodině později nová Valná
hromada. Tato Valná hromada je usnášeníschopná; usnesení je platné při nadpoloviční
většině hlasů přítomných.
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Čl. 7

Valná hromada

a) projednává a schvaluje zprávy o činnosti Rady a revizní komise,
b) projednává, schvaluje a mění Stanovy společnosti,
c) jednou za rok volí členy Rady, případně hlasuje o důvěře Radě a schvaluje Radou
navrženého předsedu společnosti.
d) jednou za rok volí členy revizní komise,
e) řeší základní organizační a tvůrčí problémy,
f) schvaluje žádost o členství ve společnosti, rozhoduje o ztrátě členství,
g) určuje výši členských příspěvků,
h) rozhoduje o zřizování a rušení účelových zařízení apod.,
i) schvaluje rozpočet společnosti,

Čl. 8

Rada společnosti

Rada společnosti je reprezentativní orgán společnosti, který je volen hlasováním na
Valné hromadě. Má 3 členy. Hlasování je provedeno tím způsobem, že každý přítomný řádný
člen napíše 3 jména na volební lístek. Veřejný součet určí 3 jména s nejvyšším počtem hlasů.
Zvolený může odmítnout, v tom případě postupuje další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů.
V případě odchodu člena Rady nebo složení funkce nastupuje na jeho místo ten, kdo byl po
hlasování na místě 4. resp. 5. atd.
Členové Rady zvolí hlasováním svého předsedu Rady, který se tím stává předsedou
společnosti.
Členové Rady vzájemnou dohodou svých členů určí dva statutární zástupce, kteří jsou
oprávněni jednat jménem společnosti ve všech věcech a podepisovat všechny dokumenty a to
samostatně, vždy ale po schválení minimálně 2 členů Rady, z nichž jeden je předseda Rady.
Rada může volně dle uvážení nakládat s prostředky sboru do výše 3000,- Kč bez
svolení ostatních řádných členů; všechny výdaje musí Rada zdůvodnit na nejbližší řádné
schůzi nebo Valné hromadě. Nad 3000,- Kč musí být schváleno na řádné schůzi nadpoloviční
většinou hlasů přítomných nebo Valné hromadě hlasováním dle čl. 6 odst. c). To samé platí
ohledně movitého majetku sboru dle aktuální hodnoty dané položky.

Čl. 9

Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti probíhá na základě rozpočtu, schváleného Valnou hromadou
a v souladu s platnou legislativou.
a)

Příjmy společnosti tvoří
1. členské příspěvky,
2. dotace, dary,
3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti, pokud je vyvíjena,
4. jiné zdroje.

b)

Společnost nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů,

c)

Finanční prostředky jsou využívány zejména na:
1.

financování střeleckých soutěží a jiných souvisejících aktivit společnosti,
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2.
3.
4.

Čl. 10

provozní náklady s nezbytnou administrativou,
vydávání tiskovin a pořádání výstavních akcí,
financování účelových zařízení, pokud jsou zřízena.

Revizní komise

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření společnosti, správnosti hospodářské
agendy a podává minimálně jednou za rok na Valné hromadě zprávu o hospodaření
společnosti. Revizní komise je jednočlenná a člen Revizní komise může být členem Rady
společnosti.
Člen Revizní komise je volen stejně, jako členové rady dle čl. 8 těchto stanov.

Čl. 11

Interní předpisy

Interní předpisy společnosti jsou odhlasovány na řádných schůzích nadpoloviční
většinou přítomných hlasů a na Valných hromadách dle čl. 6 odst. c).
Svolání řádné schůze musí být zveřejněno obvyklým způsobem nejméně 2 týdny předem.

Čl. 12

Zánik společnosti

Společnost zaniká rozhodnutím Valné hromady hlasováním podle čl. 6 odst. c) po
vypořádání závazků a pohledávek společnosti a rozhodne hlasováním podle čl. 6 odst. c) jak
bude naloženo s majetkem společnosti.
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