Zpráva Kontrolní komise KKSST, z.s.
ze dne 19.února 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konference ČÁST dne 3.4.2016 přijala usnesení, kterým mimo jiné uložila krajským
svazům zřídit vlastní právní subjektivitu, a to v souladu s občanským zákoníkem ve formě
spolku, popř. pobočného spolku. Problematikou právní subjektivity v podmínkách
Karlovarského krajského svazu stolního tenisu, v souladu se shora citovaným usnesením
konference ČÁST a aktuální legislativou, se zabýval VV KKSST na svém zasedání dne
13.4.2016 a svým usnesením uložil VV zpracovat stanovy spolku, které budou předloženy ke
schválení volební konferenci KKSST. Současně bylo rozhodnuto, že volební konference se
bude konat dne 29.června 2016 v Chodově. 15. Krajská konference KKSST dne 29.června
2016 v Chodově schválila text STANOV Karlovarského krajského svazu stolního tenisu,
zvolila ze svého středu nového předsedu VV p. Tomáše Skálu, členy VV, předsedu KK JUDr.
Ivana Dospíšila a další členy Kontrolní komise.
Podle čl. 7 schválených STANOV kontrolní komise dohlíží jsou-li záležitosti spolku řádně
vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, dále komise
provádí průběžně kontrolu plnění usnesení konference, rozpočtu a hospodaření spolku. O
svých zjištěních podává KK informace na konferencích. S ohledem na schválený plán práce
VV pro léta 2016/2017 podává KK dne 22.2.2017 dále uvedenou dílčí informativní zprávu o
svých zjištěních VVKKSST, z.s.,
Konference KKSST, uložila usnesením ze dne 29.června 2016 předsedovi VV Tomáši
Skálovi požádat Krajský soud v Plzni o zápis KKSST do veřejného rejstříku, dále zřídit
vlastní účet u finančního ústavu a řešit sídlo spolku. Z předložených listinných dokladů je
nesporné, že VV a předseda VV p. Tomáš Skála splnili usnesení 15. Konference KKSST.
Dne 7. ledna 2017 byl spolek KKSST zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským
soudem v Plzni v oddíle L, vložce 7852, zapsány byly rovněž statutární orgány a členové
kontrolní komise. Do sbírky listin Krajského soudu v Plzni byly založeny všechny listiny
osvědčující právní postavení spolku. Následně zajistil předseda VV společně s hospodářem
VV Karlem Duchoslavem zřízení bankovního spojení a uzavřel smlouvu o spolupráci při
zajišťování účetnictví s pracovnicí ČUS v Karlových Varech. O právním postavení spolku
KKSST, z.s., byla informována i členská základna prostřednictvím Zpráv č. 6/2017 VV
KKSST, z.s. Další informace o plnění STANOV a hospodaření KKSST, z.s. bude v souladu
s povinnostmi KK podána na konferenci KKSST před zahájením nového soutěžního ročníku.
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