
STANOVY 
Spolek Divadlo V Pytli 

Čl. I 
Základní ustanovení 

1 Název: Spolek Divadlo V Pytli (dále jen „spolek") 

2 Adresa: Mírové náměstí 62, 417 04 Hrob 

3 IČO: 

4 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 

Čl. II 
Účel spolku 

1 Účelem spolku je umožnit zájemcům o dramatickou výchovu, divadelní techniky a 
uměleckou tvorbu, nalézt místo, zázemí a prostředky potřebné pro vytváření autor
ských představení, ať už pro děti, mládeže či dospělé. Tyto osoby vznikem spolku 
získají možnost účastnit se projektů v podobě jednorázových i cyklických kulturních a 
společenských akcí cílených na aktivní přístup k životu, svému okolí formou autorské 
tvorby. 

Čl. III 
Členství 

1 Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická 
osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na 
naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku. 

2 Člen má právo zejména: 

a) být informován o činnosti spolku; 

b) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku; 

c) podílet se na řízení spolku; 

d) volit a být volen do všech volených orgánu spolku za podmínek těchto stanov, 
v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let; 

e) ukončit kdykoliv své členství. 

3 Člen má povinnost zejména: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní 
činnosti spolku; 

b) dodržovat stanovy spolku; 

c) plnit usnesení ajiná rozhodnutí orgánů spolku; 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho 
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku; 

e) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 



1 Orgány spolku jsou: 

Čl. IV 
Orgány spolku 

a) shromáždění členů jako orgán nejvyšší; 

b) výbor jako kolektivní statutární orgán. 

Čl. v 
Shromáždění členů 

1 Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. Shromáždění členů je složeno ze 
všech členů spolku starších 18 let. 

2 Shromáždění členů svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění 
členů se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku na sociální síti (skupina). 

3 Výbor je povinen svolat shromáždění členů z podnětu nejméně 2/ 3 členů spolku 
starších 18 let. 

4 Shromáždění členů zejména: 

a) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně( fúze či rozdělení); 

b) rozhoduje o změně stanov; 

c) volí a odvolává členy výboru; 

d) určuje hlavní směry činnosti spolku. 

s Shromáždění členů je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny účastníků. 
V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina 
účastníků, je shromáždění členů usnášeníschopné v počtu přítomných. 

Čl. VI 
Výbor 

1 Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. 

2 Výbor má 3 členy, kteří jsou voleni/odvoláváni shromážděním členů na dobu 
neurčitou nadpoloviční většinou shromáždění. 

3 Výbor volí/ odvolává svého předsedu na dobu neurčitou nadpoloviční většinou. 

4 Spolek navenek zastupuje předseda spolku, na základě pověření výborem. 

5 Členové výboru zastupují spolek navenek každý samostatně jen s vědomím a souhla
sem předsedy. 



Čl. VII 
Zásady hospodaření 

1 Zdrojem finančních prostředků je čerpání sponzorských darů, státních dotací a výnosy 
z vedlejší hospodářské činnosti. 

Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů v Hrobě, dne 9. 1. 2017. 
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člen výboru 


