
Revizní komise na svém jednání dne 20. íjna 2010 projednala podn t podaný dne
16. ervna 2010 Radkem Lienerthem, p edsedou ZOS . 120 Lokomotiva Brno.

"Žádost o p ezkoumání registrace a lenství ZOS . 562 Lokomotiva-Ingstav Brno v HS"

Popis situace:
Dne 31.12. 2009 byla podána na sekretariát HS žádost o registraci ZOS s názvem
Lokomotiva-Ingstav Brno. Výkonný výbor HS tuto žádost následn  schválil a ZOS Lokomotiva-
Ingstav Brno bylo p id leno registra ní íslo 562.

Schválení registrace ZOS . 562 s názvem Lokomotiva-Ingstav Brno bylo zpochybn no výše
uvedeným podáním, které poukazovalo na to, že název ZOS . 562 je shodný s p vodním
názvem ZOS . 120, a dále upozor ovalo na nedo ešené finan ní a jiné záležitostí dané tím, že

edsedou nové ZOS . 562 je bývalý p edseda ZOS . 120.

Revizní komise zjistila:
- ZOS . 120 s p vodním názvem Lokomotiva-Ingstav Brno zm nila sv j název na své

mimo ádné valného hromad  dne 17.4. 2008 na Lokomotiva Brno, kde její lenové
sou asn  rozhodli o založení ob anského sdružení.

- Stanovy ani navazující sm rnice neupravují lenství v ZOS.
- ZOS nemá vlastní právní subjektivitu, veškeré finan ní operace provádí prost ednictvím

HS.

Revizní komise na základ  výše uvedeného konstatuje:
- Nov  zakládaná ZOS . 562 mohla požádat o registraci pod názvem Lokomotiva-Ingstav

Brno, nebo  tento název nebyl v dob  registrace žádnou jinou ZOS využíván.
- Rokem založení ZOS . 562 nem že být rok 1954, jak uvádí tato ZOS na webu HS, ale

rok 2010, kdy byla registrace schválena. Z tohoto d vodu je nezbytné, aby byl chybný
údaj na webu HS neprodlen  opraven.

- lenství len  CHS v jiných organizacích ani spory jiných ob anských sdružení týkající
se finan ních prost edk  nespadají do kompetence orgán HS.
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