Stanovy

Čl. I.
Název a sídlo
1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení
občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále „NOZ“)
s názvem
Občanská vzdělávací jednota „Komenský“ v Choceradech z. s.
(dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je:
Chocerady č.p. 4, 257 24
Čl. II.
Cíl a činnosti spolku
1. Spolek je občanská, kulturně-vzdělávací aktivita zabývající se amatérskou
divadelní, taneční, hudební a výtvarnou činností. Spolek pokračuje ve své
činnosti započaté při svém založení 31. srpna 1904 v Choceradech.
Jeho cílem je navázat na historii Občanské vzdělávací jednoty „Komenský“,
která působila jako všeobecně vzdělávací a kulturní centrum, tedy vytvořit
podmínky pro prezentaci profesionálního i amatérského umění a zájmové
činnosti s orientací na mládež.
2. Hlavní činnosti spolku:
a) sdružování občanů se zájmem o kulturu a dění v regionu,
b) rozvíjení estetického cítění dětí, mládeže i dospělých,
c) vyvíjet činnost v oblasti kulturní, společenské,
d) vyhlašovat kulturní soutěže, přehlídky, festivaly, slavnosti aj.,
e) rozvíjet volnočasové aktivity dětí a mládeže,
f) účast ve správních i jiných řízeních za účelem naplňování cílů spolku,
g) spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky
za účelem naplňování cílů spolku,
h) osvětová a vzdělávací činnost za účelem naplňování cílů spolku.
3. Vedlejší činnosti spolku:
a) pořádání divadelních představení, přehlídek a festivalů,
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b) organizování veřejných besed, seminářů, workshopů, výstav, dobročinných
a kulturních akcí,
c) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní,
shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku,
d) vydavatelská a publikační činnost,
e) poskytování drobných hostinských služeb jako doprovodné činnosti
při pořádání kulturních akcí,
f) drobný prodej jako doprovodná činnost při pořádání kulturních akcí,
g) pronájem a správa spolkového majetku s cílem pokrytí nákladů na jeho údržbu
a provoz.
4. Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi
demokraticky uspořádanými organizacemi a jednotlivci, jak v České republice, tak
v zahraničí, které mají obdobné cíle a poslání.
5. V rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami spolku zastupuje
spolek sdružené členy ve vztazích ke státním orgánům, jiným organizacím,
fyzickým a právnickým osobám.
6. Spolek může vyvíjet k naplnění svých cílů rovněž účelnou hospodářskou činnost.
V rámci této činnosti může zakládat obchodní společnosti či zájmová sdružení, a to
buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s platnými
zákony.
7. Spolek může zakládat pobočné spolky. Orgánem ustavujícím a rušícím pobočný
spolek je členská schůze. Z právních jednání učiněných pobočným spolkem před
zápisem do veřejného rejstříku bude společně s pobočným spolkem oprávněn
i zavázán společně a nerozdílně také spolek hlavní.

Čl. III.
Členství
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba a každá právnická osoba, která
souhlasí s jeho stanovami a cíli a podílí se aktivně na činnosti spolku. U osob
mladších 18 -ti let je k žádosti o členství nutné přiložit výslovný písemný souhlas
zákonných zástupců stvrzený jejich podpisem.
2. Přijetí člena spolku je podmíněno písemnou přihláškou a podléhá schválení
členské schůze. Členství vzniká v okamžiku schválení členství členskou schůzí.
Členství ve spolku zaniká rozhodnutím členské schůze, dále dobrovolným
vystoupením člena spolku, jeho úmrtím, v případě právnické osoby také jejím
zánikem – výmazem z obchodního rejstříku.
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3. Právem člena spolku je aktivní účast na plnění úkolů a cílů, na činnosti
a rozhodování v orgánech spolku. Má právo obracet se na orgány spolku se svými
podněty, návrhy a stížnostmi, volit a být volen od 18 let věku do orgánů spolku.
4. Členové jsou povinni zejména dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím členské
schůze, chránit majetek spolku před ztrátou, zničením nebo poškozením, platit
ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí.

Čl. IV.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) členská schůze (nejvyšší orgán)
b) výbor (výkonný orgán)
c) vedoucí (statutární orgán).
Čl. V.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se sestává ze všech
řádných členů spolku.
2. Hlasovací právo na členské schůzi mají členové spolku řádně zaregistrovaní
s datem registrace předcházejícím datu usnesení o svolání členské schůze. Členská
schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina
zaregistrovaných členů spolku.
3. Členskou schůzi svolává vedoucí spolku nejméně jednou za rok. Jednání členské
schůze řídí vedoucí spolku nebo jím pověřený člen členské schůze.
4. Do působnosti členské schůze náleží:
a) změna stanov spolku,
b) volba nebo odvolání vedoucího a členů výboru spolku,
c) schvalování rozpočtu a zásad hospodaření spolku na příslušné období,
d) rozhodnutí o založení a zrušení obchodní společnosti
e) rozhodnutí o založení a zrušení pobočného spolku,
f) rozhodnutí o zrušení spolku, o vstupu do likvidace a vypořádání práv
a závazků,
g) stanovení výše členských příspěvků,
h) přijímání a vylučování členů spolku,
i) rozhodování o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí, a nespadají
do pravomoci ostatních orgánů spolku.
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5. Zasedání členské schůze připravuje vedoucí spolku. Hlasovací právo členů spolku
je přímé a nepřenosné.
6. K platnosti unesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů spolku.
7. V případě potřeby je možno hlasovat o daných otázkách také per rollam.
Hlasování pomocí elektronické komunikace probíhá formou odpovědi „souhlasím“,
„nesouhlasím“, nebo „zdržuji se v hlasování“. Pokud člen členská schůze odpoví
jednou z těchto tří forem, považuje se odpověď za účast na hlasování. Odpovědi
na téma hlasování jsou platné, pokud jsou zaslány do nejzazšího termínu uvedeného
v úvodním e-mailu. Hlasování per rollam se nepřipouští v případě hlasování
o vyloučení člena spolku, rozhodnutí o zrušení spolku, rozhodnutí o zrušení
pobočného spolku a rozhodnutí o vstupu spolku do likvidace.

Čl. VI.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor se sestává ze tří členů výborů. Jsou
jimi - vedoucí (statutární zástupce spolku), jednatel a hospodář. Jednatel a hospodář
jsou voleni členskou schůzí. Jejich funkční období je pětileté.
2. Mandát člena výboru vzniká v okamžiku zvolení. Mandát člena výboru zaniká
odvoláním, rezignací na svou funkci, smrtí, nebo uplynutím volebního období.
3. Zasedání výboru svolává vedoucí spolku nejméně 4x za rok.
4. Do působnosti výboru náleží:
a) hospodařit a spravovat majetek spolku,
b) zpracování rozpočtu a zásad hospodaření spolku na příslušné období,
c) vést administrativní agendu spolku,
b) řídit a organizovat činnost spolku,
c) projednávat stížnosti členů,

Čl. VII.
Vedoucí
1. Vedoucí je individuálním statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek
na veřejnosti. Je volen členskou schůzí. Jeho volební období je pětileté.
2. Mandát vedoucího vzniká v okamžiku zvolení. Mandát vedoucího zaniká
odvoláním, rezignací na svou funkci, smrtí, nebo uplynutím volebního období.
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3. Vedoucí spolku jedná samostatně, zastupuje spolek ve všech záležitostech
na veřejnosti a je oprávněn samostatně spolek zavazovat.
4. Vedoucí spolku je povinný veškeré závazky a nákupy nad 5 000 Kč předem
projednávat s členskou schůzí.

Čl. VIII.
Zásady hospodaření
1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, granty, dotace, dary a příjmy z případné
vedlejší činnosti spolku v souladu s cíli spolku. Výdaje spolku jsou zaměřeny
na uskutečňování cílů spolku.
2. Návrh rozpočtu spolku připravuje vedoucí spolku nebo hospodář a schvaluje jej
členská schůze. Zprávu o hospodaření spolku předkládá vedoucí nejméně jednou
ročně členské schůzi.
Čl. IX.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze, hlasují-li pro zrušení všichni řádní členové spolku,
b) způsobem vymezeným novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
2. Likvidační zůstatek musí být na základě rozhodnutí členské schůze využit
na obecně prospěšné účely příbuzné poslání spolku.

V Choceradech dne 30. 10. 2015

…………………………………………………….
Mgr. Miroslava Cinkeisová – vedoucí spolku
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