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Kapela Sebranka, z. s.
Stanovy spolku
Čl. 1
Název a sídlo
Kapela Sebranka, z. s. (dále jen „spolek“)“) má své sídlo na adrese Dražovice 7, 68301
Rousínov.
Čl. 2
Účel spolku
Účelem spolku je produkce a popularizace dechové a populární hudby.
Čl. 3
Hlavní činnosti spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) nabídky a provádění hudebních produkcí při různých společenských příležitostech,
b) organizování pěveckých a hudebních soutěží a přehlídek
c) pořádání nebo podílení se na realizaci vzdělávacích akcí v oblasti zpěvu a hudby
d) poskytování jiné obecně prospěšné služby v oblasti kulturního vyžití.
Čl. 4
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let. Členství vzniká na základě
schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
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c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že opakovaně porušuje tyto stanovy,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do deseti dnů,
včetně výmazu na internetových stránkách.
Čl. 5
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.
Čl. 6
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých věcech
spolku, zejména:
a) schvaluje případné změny stanov,
b) volí nebo odvolává předsedu spolku,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období,
d) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) schvaluje rozpočet spolku na příští období a výši členských příspěvků,
g) rozhoduje o zániku spolku.
2. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská
schůze schopna se usnášet, svolá předseda členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne
původního konání v náhradním termínu. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční
většinou hlasů.
Čl. 7
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
včetně dispozic s jeho majetkem.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá dnem volby.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) řídit činnost spolku mezi členskými schůzemi,
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c) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
e) jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení koncepci činnost spolku.
Čl. 8
Umělecká činnost spolku
K zajištění potřebné umělecké úrovně hudební produkce a dalšího kvalitativního rozvoje
určuje předseda spolku z řad členů spolku funkci kapelníka, uměleckého vedoucího a
zvukového technika.
a) Hlavním úkolem kapelníka je organizovat pravidelné zkoušky a organizovat hudební
produkci kapely.
b) Hlavním úkolem uměleckého vedoucího je dbát na odbornou stránku hudebního
projevu, především z hlediska vhodnosti repertoáru a kvality zpěvu a hudby.
c) Hlavním úkolem zvukového technika je zajistit kvalitní ozvučování při hudební
produkci kapely.
Čl. 9
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a z případných darů od
fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na
úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
K hospodaření s finančními prostředky určuje předseda z řad členů spolku funkci
pokladníka.
2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda členy spolku na členské schůzi ve zprávě o
činnosti spolku.
3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 20.12.2016. Účinnosti nabývají dnem
schválení členskou schůzí.

Dne 20.12.2016

………………………………………………….
předseda spolku
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