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SPOLEK K.R.O.K.
STANOVY
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SPOLKU K.R.O.K.

Článek 1.

Název a sídlo
Název: SPOLEK K.R.O.K.
(dále jen spolek)
Sídlo: Pod Hájem 321/14, 326 00, Plzeň

Článek 2.

Účel spolku
Spolek je kulturně uměleckou organizací sdružující členy na základě společného
zájmu. Spolek je samostatnou právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou IČO: 01830686.

Článek 3.

Cíl činnosti spolku
- Rozvoj mezigeneračního dialogu v oblasti umění, řemeslných dovedností
a volnočasových aktivit.
-Pořádání kulturních akcí (divadelních představení, tanečních vystoupení,
koncertů, festivalů, tvůrčích dílen apod.)
-Realizace kurzů, seminářů, prezentací, výstav, konferencí a letních škol.
-Poskytování odborných a metodických materiálů z oblasti činnosti spolku
a zajišťování doprovodných programů.
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Článek 4.

Členství – práva a povinnosti
1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má
zájem podílet se na činnosti spolku.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení členskou schůzí. Spolek vede
seznam členů.
3. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
4. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na činnosti spolku,
c) vykonávat svědomitě funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen.
5. Členství ve spolku zaniká
a) dobrovolným vystoupením člena - dnem doručení jeho písemného oznámení
o ukončení členství,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena – dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku,
d) zánikem spolku.

Článek 5.

Orgány spolku
a) členská schůze (nejvyšší orgán)
b) výbor (statutární orgán)

ad a) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí statutární orgán a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o zrušení spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby,
nejméně však jednou ročně.
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4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání
alespoň nadpoloviční většina členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden
hlas - hlasy členů si jsou rovny. Usnesení členská schůze přijímá většinou
hlasů přítomných členů.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou
schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen
přítomný na zasedání členské schůze.

ad b) výbor má tři členy: předsedu a dva místopředsedy, kteří jednají jeho jménem,
a to každý samostatně.
1. Postavení a působnost:
Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy
spolku a rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými
předpisy.
Předseda zejména:
a) rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku
b) má právo užívat razítko se znakem spolku, spojené s podpisovým právem
ve věcech jeho kompetencí,
c) svolává členskou schůzi v souladu s čl. V těchto stanov a řídí její jednání,
d) rozhoduje o věcech kompetence tam, kde nejsou vymezeny těmito stanovami.

Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí,
je-li jím pověřen. Má právo užívat razítko se znakem spolku, spojené
s podpisovým právem ve věcech jeho kompetencí.

Předseda a místopředseda jednají samostatně.
Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku
připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.

2. Volba předsedy a místopředsedů a funkční období:
Předsedu a místopředsedy volí členská schůze členů spolku.
Funkční období předsedy a místopředsedů je 5 let. Funkce se ujímají
den následujícího po dni volby.
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Článek 6.

Zánik a likvidace spolku
Spolek zaniká: dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské
schůze spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 20. 11. 2015,
jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 20. 11. 2015.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
V Plzni, dne 20. 11. 2015

