
 

Název: Dobrovodští kohouti  z. s. 
 

Stanovy spolku 
 

Čl. I 
Název a sídlo 

Název Dobrovodští kohouti z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Dobré Vodě u Hořic, na adrese: 
   Dobrá Voda u Hořic 131, PSČ 507 73.   

 
Čl. II 

Účel spolku 
Účelem spolku je příprava, zajištění a provozování amatérského divadla a ostatních společensko 

kulturně prospěšných akcí. 
 

Čl. III 
Hlavní činnost spolku 

Organizovat a realizovat vlastní divadelní představení a další kulturně společenské akce a vytvářet 
podmínky pro jejich vznik. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 
hospodářskou činností. Hájit zájmy sdružení nejen uvnitř, ale především navenek, zvyšovat jeho kredit a 
zájem o něj. Spolupracovat s orgány obce, s jinými organizacemi, sdruženími a spolky i jednotlivci. Svou 
činností napomáhat rozvoji veřejného života a kultury. 

 
Čl. IV 

Členství ve spolku 
Členem spolku může být fyzická osoba starší 10 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení 

písemné přihlášky výborem spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají zakládající členové. 
Člen spolku má právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

volit členy výboru spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické 
činnosti spolku. 

Člen spolku má povinnost: dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku, 
dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 

Členství ve spolku zaniká: doručením písemného oznámení o vystoupení člena, a to výboru spolku, 
úmrtím člena, zánikem spolku, vyloučením člena, v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí ze 
strany výboru spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
 

Čl. V 
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:  výbor spolku a členská schůze. 
 

Čl. VI 
Výbor spolku 

Statutárním a zároveň nejvyšším orgánem spolku je tříčlenný výbor spolku, který rozhoduje o všech 
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, schvaluje 
zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští 
období, schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.  

Je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. 
Dále je výbor povinen svolávat zasedání členské schůze a to min. 1× ročně, vést řádně agendu členské 
schůze a seznam členů spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.  

Výbor spolku je volen členskou schůzí v tajném hlasování na období 3 let. S výjimkou kdy se prvními 
členy výboru stávají zakládající členové. 



Nesouhlasí-li s jakýmkoli rozhodnutím výboru spolku alespoň 2/3 všech členů spolku, mají právo toto 
rozhodnutí zrušit, případně mohou na tomto základě vyvolat novou volbu členů výboru spolku. 
 

Čl. VII 
Členská schůze 

Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci výboru spolku. Jednou za tři 
roky také volí tříčlenný výbor spolku v tajné volbě. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku 
podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor spolku je povinen svolat do jednoho měsíce členskou 
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání 
členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou 
každý člen uvedl v přihlášce a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh 
programu zasedání. 

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň třetina všech členů spolku. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování 
jeden hlas přičemž hlasy členů si jsou rovny. 
 

Čl. VIII 
Jednání jménem spolku 

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen 
výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. 

 
Čl. IX 

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení 
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru,  jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba 
nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení. 
 
V Dobré Vodě dne 30.7.2014 

 
 


