TJ Haná Prostějov, z.s. IČ 1636799, se sídlem Brněnská 1385/10, 79601 Prostějov
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, L 959

Projekt rozdělení spolku TJ Haná Prostějov, z.s.
v souladu s § 289 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Preambule
Nejvyšší orgán spolku TJ Haná Prostějov, z.s., s ohledem na vůli stávajících členů spolku
rozhodl o přeměně stávajícího spolku a to rozdělením se založením nových spolků.
Rozdělením TJ Haná Prostějov, z.s. dojde k rozdělení stávajícího spolku rozštěpením,
přičemž současně vzniknou tři nové spolky kopírující stávající oddíly kopané, plavání a
turistiky.
ČÁST A
VLASTNÍ PROJEKT ROZDĚLENÍ
I.
Zúčastněné spolky
1) Rozdělovaný (zanikající) spolek:
Název: TJ Haná Prostějov, z.s. IČ 1636799,
Sídlo: Brněnská 1385/10, 79601 Prostějov,
Zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, L 959
(dále jen „Rozdělovaný spolek“)
2) Nástupnické spolky:
(i) Název: Haná Prostějov, z.s.
Sídlo: Olomoucká 4104/104, 796 01 Prostějov
Právní forma: spolek
(ii) Název: DZP HANÁ Prostějov, z.s.
Sídlo: Polská 13, 796 01 Prostějov
Právní forma: spolek
(iii) Název: Klub turistiky a sportu, z.s.
Sídlo: Mlýnská 8, 796 01 Prostějov
(společně dále také jen „nástupnické spolky“)
II.
Obecná prohlášení
1) Rozdělovaný spolek je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. občanského zákoníku.
2) Rozdělovaný spolek prohlašuje a potvrzuje, že není v úpadku, druhotné platební
neschopnosti, není u něj dán žádný důvod, proč by neměl dostát svým závazkům.
Rozdělovaný spolek dále prohlašuje, že mu není znám žádný důvod, proč by nemohlo k
realizaci tohoto projektu dojít.
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III.
Rozhodný den přeměny
1) Rozhodným dnem přeměny je 1. 1. 2017.
2) Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sestaví Rozdělovaný spolek konečnou účetní
závěrku. K rozhodnému dni sestaví nástupnické spolky zahajovací rozvahu.
3) Účinnost přeměny nastává dnem zápisu do spolkového rejstříku.

IV.
Projev vůle k rozdělení
1) Rozdělovaný spolek se tímto rozdělením rozštěpuje na tři vznikající nástupnické spolky
definované v čl. I odst. 2 sub. (i),(ii) a (iii) tohoto projektu.
2) Návrh stanov nástupnických spolků je uveden v části B tohoto projektu.
V.
Přechod majetku a dluhů
1) Majetek Rozdělovaného spolku přechází na nástupnické spolky následovně:
a) Veškeré finanční prostředky a práva a povinnosti ze smlouvy o vedení bankovního
účtu č. 234815069/0300 vedeného u ČSOB, a.s. (vč. pohledávky na vyplacení
peněžních prostředků na tomto účtu) přejímá spolek Haná Prostějov, z.s.
b) Veškeré finanční prostředky a práva a povinnosti ze smlouvy o vedení bankovního
účtu č. 234627690/0300 vedeného u CŠOB, a.s. (vč. pohledávky na vyplacení
peněžních prostředků na tomto účtu) přejímá spolek DZP HANÁ Prostějov, z.s.
c) Veškeré finanční prostředky a práva a povinnosti ze smlouvy o vedení bankovního
účtu č. 2500172836/2010 vedeného u FIO banka, a.s. (vč. pohledávky na vyplacení
peněžních prostředků na tomto účtu) přejímá spolek Klub turistiky a sportu, z.s.
d) Veškeré finanční prostředky a práva a povinnosti ze smlouvy o vedení bankovního
účtu č. 153162246/0300 vedeného u ČSOB, a.s. (vč. pohledávky na vyplacení
peněžních prostředků na tomto účtu) přejdou na nástupnické spolky v poměru 40%
Haná Prostějov, z.s., 40% DZP HANÁ Prostějov, z.s. a 20% Klub turistiky a sportu, z.s.
e) Veškeré finanční prostředky vložené v pokladně stávajícího oddílu kopané přejímá
spolek Haná Prostějov, z.s..
f)

Veškeré finanční prostředky vložené v pokladně stávajícího oddílu plavání přejímá
spolek DZP HANÁ Prostějov, z.s.

g) Veškeré finanční prostředky vložené v pokladně stávajícího oddílu turistů přejímá
spolek Klub turistiky a sportu, z.s.
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h) Veškerý hmotný majetek stávajícího oddílu kopaná uvedený v části D přejímá spolek
Haná Prostějov, z.s..
i)

Veškerý hmotný majetek stávajícího oddílu plavání uvedený v části D přejímá spolek
DZP HANÁ Prostějov, z.s.

j)

Veškerý hmotný majetek stávajícího oddílu turistů uvedený v části D přejímá spolek
Klub turistiky a sportu, z.s.

k) Pohledávku za p. Markem Stuchlíkem ve výši 123.000,- Kč z titulu neuhrazeného
nájemného za užívání prostor v domě na adrese Brněnská 10, Prostějov za období
od březen 2015 do duben 2016 přejímají všechny nástupnické spolky do svého
spoluvlastnictví, přičemž poměry podílů činí 46% Haná Prostějov, z.s., 46% DZP HANÁ
Prostějov, z.s. a 8% Klub turistiky a sportu, z.s.
l)

Případný majetek Rozdělovaného spolku, který není uveden v tomto projektu
rozdělení, přechází z Rozdělovaného spolku do spoluvlastnictví všech nástupnických
spolků, přičemž platí, že jejich podíly jsou stejné.

2) Rozdělovaný spolek nemá žádné dluhy. Z případných dluhů Rozdělovaného spolku jsou
zavázány všechny nástupnické spolky a to společně a nerozdílně.

VI.
Přechod členství a zaměstnanců
1) Členové Rozdělovaného spolku se stávají členy nástupnických spolků podle tohoto klíče:
a) členové stávajícího oddílu kopané uvedené v příloze C se stávají členy spolku Haná
Prostějov, z.s.
b) členové stávajícího oddílu plavání uvedené v příloze C se stávají členy spolku DZP
Haná, z.s.
c) členové stávajícího oddílu turistů uvedené v příloze C se stávají členy spolku Klubu
turistiky a sportu , z. s

2) Rozdělovaný spolek nemá žádné zaměstnance.

VII.
Závěrečná ustanovení
Návrh tohoto projektu přeměny byl zpracován dne 15.11.2016.
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ČÁST B – NOVÉ STANOVY SPOLKÚ
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ČÁST C – SEZNAM ČLENÚ ODDÍLÚ
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ČÁST D – SEZNAM MAJETKU ODDÍLÚ

Dne: 14.11.2016

statutár-předseda Zdenka Dreherová

