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Důvodová zpráva 
 
Zástupce organizační jednotky sdružení „Centrum podpory historického motorismu klub 
v AČR“ (CPHM) se obrátil na Statutární město Liberec se žádostí o nominování dvou zástup-
ců města do revizní komise z důvodu zajištění veřejnoprávního charakteru této nestátní nezis-
kové organizace (příloha č. 1). Jedná se o naplnění podmínky poskytovatele dotace (Regio-
nální rada NUTS II SV), neboť v rámci ROP 2.1 (IPRM) jsou způsobilými žadateli pouze 
takové nestátní neziskové organizace, které mají charakter veřejnoprávního subjektu. 
 
Na základě doložení zápisu z jednání (příloha č. 2) mimořádné valné hromady CPHM konané 
dne 13. 8. 2013 byla schválena změna názvu klubu z „MOBILE MUZEUM ČR klub v AČR“ 
na „Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“. Současně valná hromada roz-
hodla o přijetí Organizačního a jednacího řádu (příloha č. 3), který vychází ze stanov Auto-
klubu ČR (AČR). CPHM má právo přijmout svůj Organizační a jednací řád, tak aby byl 
v souladu se stanovami AČR. CPHM je organizační jednotka sdružení AČR, která je právnic-
kou osobou a jedná svým jménem.  
 
Dle schváleného Organizačního a jednacího řádu CPHM musí být člen revizní komise také 
členem CPHM. O přijetí za člena rozhoduje výbor, který přijímá písemné přihlášky (příloha 
č. 4), v nichž se uchazeč o členství přihlásí ke členství s výslovným prohlášením, že souhlasí 
se Stanovami AČR, Organizačním a jednacím řádem a dalšími vnitřními předpisy CPHM. Do 
působnosti členské schůze, jako nejvyššího orgánu CPHM, patří mimo jiné volba a odvolává-
ní členů výboru a revizní komise z řad řádných členů. 
 
Mezi základní povinnosti členů CPHM patří: 

- podpora činnosti CPHM dle čl. 3, 
- povinnost dodržovat Stanovy AČR a Organizační a jednací řád CPHM, 
- povinnost platit členské příspěvky, 
- povinnost upozorňovat orgány na nedostatky v jejich činnosti a v činnosti CPHM,  
- povinnost přispívat podle svých nejlepších znalostí a možností k úspěšnému plnění 

předmětů činnosti. 
 
Jmenování nominovaných členů Statutárního města Liberec do revizní komise bylo projed-
náno s právním odborem. 
 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací: 
 
Nominovat a informovat o přijatém usnesení organizační jednotku sdružení „Centrum podpo-
ry historického motorismu klub v AČR“ a seznámit členy revizní komise s Organizačním a 
jednacím řádem CPHM s tím, že dle tohoto řádu je podmínkou, aby člen revizní komise byl 
členem organizační jednotky sdružení CPHM. 
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Příloha: 

1) Žádost o jmenování dvou zástupců Statutárního města Liberec do revizní komise organi-
zační jednotky sdružení CPHM 

2) Organizační a jednací řád CPHM 
3) Zápis z mimořádné valné hromady CPHM konané dne 13. 8. 2013  
4) Přihláška za člena občanského sdružení CPHM 

 




