Stanovy Divadelního spolku Krakonoš
Vysoké nad Jizerou.

§ 1 Základní ustanovení.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Divadelní spolek Krakonoš (dále jen DSK), založený podle zákona o sdružování občanů Sb. z. č. 83/90, se s
účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ), považuje za spolek ve smyslu § 3045
NOZ ve spojení s § 214 a násl. a vystupuje jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou.
DSK je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, otevřená všem osobám, které splňují podmínky
uvedené ve Stanovách DSK.
Okruh působnosti DSK je v celé ČR i v zahraničí a dle dohody spolupracuje s ostatními osobami, organizacemi
a zařízeními v ČR i v zahraničí.
Sídlem DSK je divadelní budova KRAKONOŠ, č.p.302 ve Vysokém nad Jizerou, PSČ 512 11.
Statutárním orgánem DSK je Starosta.
DSK se řídí svými stanovami a ostatními platnými právními předpisy ČR.
§ 2 Poslání.

1.
2.
3.

Udržet a rozvíjet nejstarší nepřetržitou amatérskou divadelní tradici ve střední Evropě.
Přispívat k morální a duchovní obrodě českého národa, s ohledem na hlubokou kulturní tradici regionu.
Podporovat estetické cítění zejména dětí a mládeže a za tím účelem vytvářet podmínky pro práci kulturních
kroužků (divadelních, hudebních, loutkové scény, pěveckých, tanečních a jiných).
§ 3 Činnost spolku.

1.

2.
3.

Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování poslání, tak jak je stanoveno v § 2 a to tím, že organizuje činnost
v oblasti kulturní a společenské (zejména uvádění divadelních představení), vyhlašuje kulturní soutěže a
přehlídky.
K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: dle dohody poskytuje kulturní, společenské,
technické, agenturní, reklamní, informační a jiné služby a provádí obchodní činnost.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
§ 4 Členství v DSK, jeho vznik a zánik.

1.

DSK má členy :
a) Řádné (činné)
Řádnými (činnými) členy se mohou stát osoby fyzické nebo právnické, které se přihlásí k DSK, chtějí
aktivně pracovat v jeho intencích, daných těmito stanovami a platí členský příspěvek stanovený valnou
hromadou DSK.
b) Přispívající
Členy přispívajícími se mohou stát osoby fyzické nebo právnické, které se písemně zaváží podporovat DSK
ročním příspěvkem, jehož výši stanoví valná hromada DSK.
c) Zakládající
Členy zakládajícími se mohou stát osoby fyzické, které složí jednou provždy do pokladny DSK finanční
příspěvek ve výši minimálně 10 ti násobku řádného ročního členského příspěvku a osoby právnické ve výši
minimálně 50 ti násobku řádného ročního členského příspěvku.
d) Čestné
Čestnými členy může valná hromada zvolit fyzické osoby, které prokázaly zvláštní zásluhy o uskutečnění
cílů a poslání DSK. Čestní členové neplatí členské příspěvky.

2.

Členství vzniká splněním některé z podmínek uvedených v bodě 1 § 4 a zápisem nového člena do matriky
DSK. O přijetí nového člena rozhoduje v souladu s bodem 1 § 4 výbor DSK nebo valná hromada.

3.

Členství v DSK je nepřenosné.

4.

Členství zaniká :
a) Dobrovolným vystoupením z DSK.
Dobrovolné vystoupení musí být písemně oznámeno a prokazatelně doručeno výboru DSK, přičemž
vystupující je povinen zaplatit případné dlužné příspěvky.
b) Vyloučením pro nedodržování stanov.
Vyloučení smí být provedeno pouze na základě usnesení valné hromady na návrh výboru DSK.

1. strana ze 4

c) Úmrtím u osob fyzických nebo zánikem u osob právnických.
d) Likvidací či zánikem DSK.
§ 5 Práva a povinnosti členů.
1.

Člen DSK má právo:
a) Účastnit se valné hromady, požadovat na ní vysvětlení, uplatňovat návrhy, hlasovat na valné hromadě a
členských schůzích a tím se podílet na řízení DSK.
b) Předkládat výboru DSK prostřednictvím jeho členů, nebo osobně, návrhy a připomínky k činnosti DSK.
c) Řádný (činný) člen a ze zakládajících členů fyzické osoby, starší 18ti let má právo volit a být volen do
orgánů DSK.
d) Podílet se na výhodách, které DSK poskytuje svým členům.
e) Na vlastní žádost obdržet kopii zápisu z jednání valné hromady.
f) Být na požádání informován kterýmkoli členem výboru o práci a jednáních výboru, přijatých usneseních,
atd.
g) Právnické osoby vykonávají členská práva prostřednictvím zmocněných zástupců. Každou právnickou
osobu zastupuje jeden zástupce.

2.

Člen DSK má povinnost :
a) Řídit se stanovami DSK, usneseními řídících orgánů DSK a společně dohodnutými ujednáními.
b) Řádně a včas platit členský příspěvek.
c) Pečovat o majetek DSK tak, aby nedošlo k jeho odcizení, ztrátě, znehodnocení nebo zneužití.
d) Dbát na dobrou pověst a reprezentovat dobré jméno DSK.
e) Každý řádný a zakládající člen má povinnost přispívat svojí prací k plnění poslání a hlavních úkolů DSK.
§ 6 Správa a vnitřní organizace DSK.

1.

Orgány DSK:
a) Valná hromada
b) Starosta
c) Výbor DSK
d) Kontrolní a revizní komise
e) Smírčí rada
Správní rok je totožný s rokem kalendářním.

2.

Valná hromada
Je nejvyšším rozhodujícím orgánem DSK.
a) Řádnou valnou hromadu svolává starosta DSK nejméně 1x za rok
b) Mimořádná valná hromada se koná na základě usnesení výboru nebo požádá-li o to písemně,
prostřednictvím výboru, alespoň jedna třetina členů a udá-li zároveň důvod svolání mimořádné valné
hromady. Je-li svolána na žádost členstva, musí se tak stát do 14 ti dnů po předložení žádosti.
c) Řádná valná hromada musí být svolána pozvánkami, zaslanými členům nejméně 14 dní předem a
k pozvánkám musí být připojen její program.
d) Valné hromadě náleží:
• Schvalovat a měnit stanovy DSK.
• Volit starostu a orgány DSK z řad členů v souladu s bodem 1c) § 5.
• Stanovit výši příspěvků členů řádných a přispívajících.
• Přijímat a schvalovat zprávy výboru o činnosti DSK za uplynulé správní období, zprávy kontrolní a
revizní komise a rozpočet na příští správní rok.
• Rozhodovat o nabytí nebo prodeji nemovitého majetku a cenného movitého majetku DSK.
• Vylučovat členy a volit členy čestné.
• Usnášet se o zrušení DSK v souladu s § 9.
e) Valné hromadě předsedá starosta DSK.
f) Valnou hromadu tvoří všichni přítomní členové DSK.
g) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/2 členů DSK. Není-li tento počet členů
přítomen v době ustanovené pro počátek konání valné hromady, koná se valná hromada o půl hodiny
později a může se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
h) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. K usnesení o změně stanov a o
nakládání s nemovitým a ostatním majetkem vymezeným valné hromadě je potřeba souhlasu 2/3 většiny
přítomných členů.
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i)

Volby se konají zpravidla jako tajné, pomocí hlasovacích lístků. Souhlasí-li alespoň 2/3 přítomných, lze
volit aklamací. Volby všech orgánů DSK probíhají 1x za 4 roky. V mimořádných případech je starosta
spolku oprávněn vyhlásit volby mimořádné.

3.

Starosta DSK
Starosta stojí v čele DSK, je jeho statutárním orgánem.
a) Starosta jedná navenek za DSK samostatně.
b) Starosta je volen valnou hromadou. Kandidáty na starostu navrhuje výbor ze svých řad.
c) Není-li starosta schopen vykonávat svoji funkci, je zastupován jednatelem DSK, který po tu dobu přebírá i
pravomoci a působnost statutárního orgánu. Nemůže-li ani jednatel plnit svůj úkol, zastupuje starostu
nejstarší člen výboru.
d) Starosta svolává a řídí schůze výboru a minimálně 1x za rok valnou hromadu.
e) Podepisuje spolkové listiny, dokumenty závažnějšího charakteru podepisuje spolu s jednatelem DSK.
f) Ve spolupráci s pokladníkem poukazuje finanční platby.
g) Za svou činnost se starosta zodpovídá valné hromadě.

4.

Výbor DSK
Je řídícím orgánem DSK v období mezi dvěma valnými hromadami.
a) Výbor má včetně starosty, voleného valnou hromadou, celkem 13 členů, kteří jsou rovněž voleni valnou
hromadou v souladu s bodem 1c) § 5.
b) Na své ustavující schůzi, která se koná bezprostředně po zvolení nového výboru, nově zvolený výbor
nejprve navrhne ze svých členů kandidáty na funkci starosty. Po zvolení starosty valnou hromadou zvolí
výbor ze svých členů jednatele, pokladníka a matrikáře.
c) Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují valné hromadě. Při své činnosti
se řídí rozhodnutími valné hromady. Přísluší mu zejména přijímat nové členy, zřizovat sekce, kroužky,
spravovat majetek, vyřizovat provozní a ostatní běžné záležitosti. Zejména však pečuje o to, aby účel a
poslání DSK byly co nejúčelněji prováděny a naplňovány.
d) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Starosta je povinen svolat výbor
nejpozději do jednoho týdne, požádá-li o to alespoň 1/3 členů výboru. Schůze výboru řídí starosta.
e) K platnému usnesení výboru je třeba přítomnosti nejméně 7 členů výboru. Usnášení se děje prostou
většinou hlasů přítomných, oprávněných k hlasování. O usneseních výboru jsou jeho členové povinni na
požádání informovat kteréhokoli z členů DSK.
f) Výbor může v případě potřeby svolávat členské schůze. O jejich konání informuje členy na veřejně
přístupném spolkovém místě, či jinými dostupnými informačními prostředky. Účelem těchto schůzí je, aby
členové mohli být informováni o činnosti DSK, mohli o ní rokovat a dávat podměty výboru a ostatním
orgánům DSK. Členská schůze se může usnášet, je-li přítomna alespoň 1/10 členů a to prostou většinou
přítomných členů. Usnesení členské schůze není pro výbor zavazující, ale musí ho řádně projednat na své
nejbližší schůzi.

5.

Kontrolní a revizní komise
Má tři členy a je volena v souladu s bodem 2i) § 6 a to tak, aby se její funkční období neshodovalo s funkčním
obdobím ostatních orgánů DSK. Namátkově kontroluje všechny oblasti hospodaření DSK. Kontroly provádí
nejméně 1x za rok. Závady zjištěné během správního roku sděluje neprodleně výboru a valné hromadě pak
předkládá ke schválení kontrolní a revizní zprávu.

6.

Smírčí rada
Na základě písemné žádosti předané výboru rozhoduje spory vzniklé ze spolkového poměru. Do smírčí rady si
každá ze stran jmenuje dva členy DSK. Jednoho člena do rady jmenuje výbor. Rada rozhoduje prostou většinou
všech svých členů. Proti rozhodnutí smírčí rady je možno se do 15 ti dnů odvolat k výboru DSK. Jeho
rozhodnutí je konečné, nevylučuje však postoupení sporu k přezkoumání soudu.

7.

Ostatní činovníci DSK
a) Jednatel – vede běžnou agendu DSK a vyřizuje běžnou korespondenci. Pořizuje zápisy ze schůzí a
zodpovídá za jejich archivaci. Zastupuje starostu a přebírá pravomoci a působnost statutárního orgánu v
případě, že starosta není schopen vykonávat svoji funkci.
b) Pokladník – spravuje finanční prostředky DSK ve spolupráci se starostou a výborem. Přijímá finanční
hotovosti a vyplácí starostou poukázané finanční prostředky z majetku DSK.
c) Matrikář – vede evidenci členů DSK a vybírá od nich členské příspěvky, které následně odevzdává
pokladníkovi.
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§ 8 Majetek a hospodaření.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Potřebné hmotné a finanční prostředky si DSK zabezpečuje:
a) Členskými příspěvky
b) Výtěžky z vlastní činnosti kulturní, společenské a jiné.
c) Přijatými dary, dotacemi a podporami.
d) Ostatní výdělečnou činností .
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov k financování činností naplňujících
poslání DSK a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky DSK nesmějí být
používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k charitativním
účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv.
DSK nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování svého poslání.
Majetek DSK se skládá z nemovitostí a majetku movitého hmotného i nehmotného. O nemovitém majetku
(budovy, pozemky) a majetku movitém v hodnotě nad 50 tis. Kč rozhoduje pouze valná hromada. O majetku
movitém v hodnotě do 50 tis. Kč rozhoduje výbor DSK.
Finanční prostředky přiděluje starosta DSK na návrh výboru.
Smlouvy k zabezpečení činnosti podepisuje starosta DSK nebo jednatel jako jeho zástupce dle bodu 7a) § 6 ,
popřípadě v dílčích oblastech starostou zplnomocněný člen DSK.
Kontrolní činnost provádí namátkově (nejméně však 1x za rok) kontrolní a revizní komise, a to ve všech
oblastech hospodaření DSK.

§ 9 Zánik spolku.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

DSK může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo z důvodu stanoveného zákonem.
K dobrovolnému rozpuštění DSK může dojít usnesením valné hromady svolané jedině s tímto jednacím
bodem.
K platnosti usnesení o dobrovolném rozpuštění DSK je třeba přítomnosti alespoň 2/3 všech členů a 3/4 hlasů
všech přítomných. Nedosáhne-li se přítomnosti 2/3 členů, musí být do 14 ti dnů svolána nová valná hromada,
která rozhodne i za nižšího počtu přítomných a to 3/4 většinou.
Při zániku DSK, rozhodne valná hromada o způsobu, jak bude naloženo s majetkem a pověří jednoho nebo
několik členů provedením likvidace.
Majetek DSK v případě jeho zániku lze použít pouze ke kulturním účelům blízkým poslání spolku dle § 2
těchto stanov.
Neučiní-li likvidátor stanovený dle bodu 4 § 9 do 6 kalendářních měsíců od zániku DSK opatření ohledně
majetku, připadne tento do správy města Vysoké nad Jizerou. I v tomto případě však smí být majetku DSK
použito pouze pro účely uvedené v § 2 těchto stanov.
§ 10 Závěrečná ustanovení.

1.
2.
3.

Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 11. března 2016.
Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou .
Nabytím účinnosti těchto stanov přestávají platit původní Stanovy spolku ze dne 7. března 2008, zaregistrované
Ministerstvem vnitra české republiky dne 25.dubna 2008 pod číslem jednacím. VSP/1-3553/90-R.

Ve Vysokém nad Jizerou
dne 11. března 2016

Karel Bárta st.
Starosta DSK
………………………
Eva Macháčková
Jednatelka DSK
………………………
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