STANOVY
Divadelní spolek VICENA
Čl. 1
Název a sídlo
1) Název: Divadelní spolek VICENA (dále jen spolek).
2) Sídlo: Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí.
Čl. 2
Úvodní ustanovení
Spolek je subjektem vycházejícím z tradice ochotnického spolku založeného
v roce 1896, pokračujícím v činnosti Divadelního souboru Vicena Ústí nad Orlicí.
Čl. 3
Účel spolku
Posláním a cílem spolku je:
1) Nácvik a realizace ochotnických divadelních představení či jiných forem
slovesného umění a jejich veřejná prezentace.
2) Podporovat a rozšiřovat kladný vztah k umění, zejména divadelnímu
a k dalším jeho slovesným formám.
3) Napomáhat k získávání a prohlubování vědomostí a znalostí svých členů
v této oblasti.
4) Získávat nové, k aktivní činnosti ochotné, členy spolku.
5) Veřejnými vystoupeními přinášet divákům hodnotné kulturní zážitky. Při všech
akcích dobře reprezentovat spolek a město Ústí nad Orlicí.
6) Vytvářet podmínky pro zajištění poslání a cílů spolku, při jejich naplňování
úzce spolupracovat s městem Ústí nad Orlicí a kulturními a jinými
organizacemi, uměleckými spolky, školami, soubory či jednotlivými umělci.
7) Mimo umělecké činnosti vést i aktivní spolkový život, a to jak po stránce
umělecké, tak i společenské.
Čl. 4
Členství
1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli
spolku.
2) O členství ve spolku se žádá písemnou přihláškou. Obsah přihlášky a způsob
jejího podání blíže stanoví výbor spolku.
3) Člen spolku je vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
4) Členem spolku se stává dnem, kdy o této skutečnosti rozhodne výbor spolku.
5) Členství ve spolku může být:
a) řádné;
b) mimořádné;
c) čestné.
6) Řádným členem se stává fyzická osoba, která splnila podmínky stanovené
v odst. 1 a 2 tohoto článku.
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7) Mimořádným členem se stává fyzická osoba, která splnila podmínky uvedené
v odst. 1 a 2 tohoto článku a je mladší 15 let.
8) Čestným členem se stává fyzická osoba rozhodnutím valné hromady
na základě návrhu výboru spolku.
9) Členství ve spolku zaniká:
a) písemným sdělením člena o ukončení členství adresovaným výboru
spolku;
b) úmrtím člena spolku;
c) zánikem spolku;
d) 31. lednem roku následujícího po roce, za který člen nezaplatil členský
příspěvek;
e) vyloučením.
10) O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku.
11) O odvolání proti rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena spolku rozhoduje
valná hromada spolku.
12) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku
o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak
toto právo zaniká.1)
Čl. 5
Práva a povinnosti člena
1) Práva člena jsou zejména:
a) zúčastňovat se všech akcí spolku a být o nich informován;
b) podávat připomínky, stížnosti a podněty k činnosti spolku;
c) volit do orgánů spolku (platí pro členy starší 15 let);
d) být volen do orgánů spolku (platí pro členy starší 18 let);
e) využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku;
f) se souhlasem výboru spolku mít možnost využívat majetek spolku.
2) Povinnosti člena jsou zejména:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) platit členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu;
c) účastnit se valné hromady;
d) hájit zájmy spolku a jeho členů, svou činností přispívat k dobrému
jménu spolku;
e) zodpovědně vykonávat funkci, do které byl zvolen;
f) ohlásit případnou změnu údajů v seznamu členů spolku nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.
Čl. 6
Seznam členů
1) Spolek vede seznam členů.
2) Seznam členů obsahuje jméno, datum narození a doručovací adresu. Součástí
seznamu může být telefonní spojení a e-mailová adresa člena.
3) V případě zániku členství se provede úplný výmaz údajů o členovi.
4) Seznam členů slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku a nebude veřejně
zpřístupněn.

1)

viz § 241 občanského zákoníku
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Čl. 7
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a) valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku;
b) výbor spolku;
c) revizní komise.
2) Statutárním orgánem spolku je předseda výboru spolku. V případě jeho
nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu místopředseda výboru spolku.
3) Funkční období volených orgánů je dvouleté.
4) Funkční období voleného orgánu začíná prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci zvolení.
5) Funkční období voleného orgánu končí posledním dnem měsíce, ve kterém je
zvolen nový orgán.
Čl. 8
Valná hromada
1) Valná hromada:
a) rozhoduje o zásadních otázkách souvisejících s činností spolku,
informuje členy a projednává jejich podněty a návrhy k činnosti spolku;
b) volí a odvolává členy výboru spolku a revizní komise;
c) rozhoduje o změnách stanov, o odvolání proti vyloučení člena
a o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku a jeho výboru, zprávu o hospodaření
a výběru členských příspěvků a zprávu revizní komise;
e) stanoví výši členských příspěvků formou usnesení valné hromady;
f) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena spolku1);
g) rozhoduje v dalších záležitostech, které si sama vyhradí.
2) Valnou hromadu svolává výbor spolku podle potřeby nebo z podnětu alespoň
třetiny členů spolku nebo z podnětu revizní komise, nejméně však jednou
ročně.
3) Svolání valné hromady se oznámí všem členům spolku písemnou pozvánkou
nejpozději 10 dnů před termínem konání. Pozvánka musí obsahovat místo
a datum konání, čas zahájení a program zasedání. Členům, kteří mají
uvedenou v seznamu členů e-mailovou adresu, se pozvánka zašle na tuto
adresu ve lhůtě nejméně 15 dnů před konáním valné hromady.
4) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým
bylo svoláno.
5) Valná hromada je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů
spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení;
každý člen má jeden hlas.
6) Předseda nebo jiná výborem spolku pověřená osoba zahájí zasedání a ověří,
zda je valná hromada schopna se usnášet.
7) Předseda nebo jiná výborem spolku pověřená osoba vede zasedání tak, jak
byl jeho program schválen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném
1)

viz § 241 občanského zákoníku
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ukončení zasedání.
8) Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho schvalování,
lze rozhodnout jen se souhlasem většiny členů spolku přítomných jednání.
9) Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární
orgán nebo ten, který původní zasedání svolal, svolat do 30 minut náhradní
zasedání.
10) Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech
zařazených na program předchozího zasedání. Usnesení může přijmout
většina přítomných členů.
11) Zápis ze zasedání valné hromady se vyhotoví do 30 dnů ode dne jejího konání.
Čl. 9
Výbor spolku
1) Výbor spolku má nejméně 5 členů. Skládá se z předsedy, místopředsedy,
pokladníka a případných dalších funkcionářů.
2) Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi valnými hromadami v souladu
s jeho posláním a cílem a usnesením valné hromady. Při této činnosti dbá
na řádné hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem spolku.
3) Výbor je usnášení schopný při účasti nadpoloviční většiny členů výboru
a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
4) Schůzi výboru svolává předseda nebo místopředseda dle potřeby nebo plánu
činnosti. Schůze výboru se svolá vždy, pokud o to požádá nejméně třetina
členů výboru.
5) Výbor spolku:
a) navrhuje výši a splatnost členských příspěvků;
b) svolává valnou hromadu, stanoví místo, datum a čas konání a informuje
členy spolku ve smyslu příslušných ustanovení čl. 8 stanov;
c) připravuje návrh volebního řádu valné hromady;
d) připravuje návrh programu jednání valné hromady;
e) projednává průběžně výsledek hospodaření spolku;
f) rozhoduje o vyloučení člena spolku1);
g) stanoví pravidla pro využívání majetku spolku;
h) rozhoduje o změně sídla spolku;
i) rozhoduje o všech dalších věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci
valné hromady.
Čl. 10
Revizní komise
1) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na veškerou
činnost spolku. Revizní komise je tříčlenná a volí ji valná hromada.
2) Členem revizní komise nemůže být člen výboru spolku.
3) V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet
do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů nebo členů spolku
vysvětlení k dané záležitosti.
4) Revizní komise zejména:
a) dohlíží na zákonnost rozhodnutí výboru a jejich souladu se stanovami;
1)

viz § 241 občanského zákoníku
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b) provádí kontrolu hospodaření, správy majetku a účetnictví spolku;
c) o své činnosti informuje nejméně 1x za pololetí výbor spolku
a předkládá výroční revizní zprávu valné hromadě.
Čl. 11
Způsob jednání jménem spolku
1) Jménem Divadelního spolku Vicena jsou oprávněni jednat:
a) předseda – ve všech záležitostech činnosti spolku, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výboru spolku. V případě, že předseda
jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen
nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
b) místopředseda – v zastoupení předsedy ve stejném rozsahu, který
vyplývá z jeho pověření výborem spolku. Nemá však postavení
statutárního orgánu,
c) pokladník – v záležitostech ekonomického charakteru.
2) Jako statutární orgán jedná a podepisuje písemnosti vždy předseda. Ostatní
členové výboru v rozsahu vymezeném jejich funkcí.
3) Při vypracování běžné korespondence a zpráv pro členy nebo veřejnost,
může, pokud je to třeba, podepisovat předseda nebo ostatní členové výboru
spolku v rozsahu vymezeném jejich funkcí.
Čl. 12
Režisér
1) Režiséra spolku jmenuje výbor spolku. Režisér zajišťuje nácvik jednotlivých
her, či jiných forem slovesného umění, v rozsahu rozpočtu schváleného
výborem spolku.
2) Režisér je ze své činnosti zodpovědný výboru spolku, který průběžně
informuje o průběhu nácviku svěřené akce.
3) Režisér zejména:
a) Rozhoduje o záležitostech týkajících se přípravy akce s cílem její
úspěšnosti. Úzce spolupracuje s výborem, který zajišťuje realizaci
vystoupení spolku. V případě dohody s výborem sjednává sám tato
vystoupení.
b) Rozhoduje o využití finančních prostředků dle schváleného rozpočtu
na danou akci a prostředků získaných od jiných fyzických
či právnických osob, pokud jsou tyto prostředky určeny jmenovitě pro
jím režírovanou akci.
c) Předkládá výboru spolku požadavky na zkušební prostory a technické
vybavení k přípravě a realizaci akce.
d) Zpracovává podklady pro uzavírání smluv k realizaci akce (licenční
smlouvy, smlouvy o divadelním vystoupení, včetně smluv na dopravu)
a předkládá je výboru spolku ke schválení. Smlouvy o divadelním
představení a licenční smlouvy uzavírá výhradně statutární zástupce.
Zpracovává hlášení vyplývající z povinností stanovených správcem
autorských práv.
e) Projednává s výborem spolku případné problémy související
s připravovanou akcí a předává výboru požadavky na zajištění dopravy
na jevištní zkoušky a jednotlivá vystoupení.
f) Režisér je oprávněn podepisovat účetní doklady týkající se jím
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připravované akce. Zodpovídá za jejich formální správnost.

Čl. 13
Hospodaření
1) Spolek hospodaří se svým majetkem a financemi. Majetkem spolku mohou být
věci movité a nemovité, které jsou ve vlastnictví spolku nebo jsou mu svěřeny
do užívání.
2) Financemi se rozumí zejména:
a) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činnosti;
b) členské příspěvky;
c) dary a příspěvky od právnických a fyzických osob;
d) dotace a granty;
e) příjmy z obchodní činnosti;
f) výnosy z majetku.
3) Za hospodaření odpovídá výbor spolku, který předkládá valné hromadě zprávu
o hospodaření.
4) Finanční prostředky jsou uloženy u peněžního ústavu. Podpisovým právem
disponuje předseda a pokladník, každý samostatně.
5) Majetek a finanční prostředky spolku mohou být použity pouze k plnění cílů
spolku.
6) Majetek spolku může být pronajat za podmínek stanovených výborem spolku
ke každému jednotlivému případu.
Čl. 14
Závěrečná ustanovení
V případě zrušení spolku likvidací bude likvidační zůstatek přednostně nabídnut
jinému neziskovému spolku s obdobným zaměřením činnosti.
Čl. 15
Platnost
Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě spolku dne 20. 2. 2015, změna
sídla a oprava formálních nedostatků byly schváleny na valné hromadě dne
4. 5. 2018.

Vlastimil Drda
předseda spolku
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