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schválené valnou hromadou 15. 12. 2013. 
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Článek I. 

Název a sídlo spolku 

1. Název spolku: Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo 

2. Zkrácený název spolku: NoStraDivadlo. 

3. Sídlo: Žižkovo nám. 974, 271 01 Nové Strašecí 

 

Článek II. 

Právní postavení spolku 

1. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů zřízeným v souladu s 

platnou právní úpravou České republiky. 

2. Spolek je ve smyslu zákona právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou. 

 

Článek III. 

Základní cíle spolku 

1. Posláním spolku je rozvíjení kulturních tradic města Nové Strašecí. 

2. Za tímto účelem bude 

a) organizovat a pořádat zpravidla nekomerční kulturní akce a veřejná vystoupení 

pro dospělé i dětské diváky, zejména divadelní představení všech žánrů, 

koncerty všech žánrů, výtvarné a fotografické výstavy či výstavy výsledků 

zájmových činností, klubové pořady, autorská čtení a vystoupení, vystoupení 

pouličního divadla, lidové a folklórní slavnosti, 

b) vydávat propagační materiály a publikace ke kulturním akcím a zveřejňovat je, 

c) pořádat odborné semináře především pro širokou veřejnost i pro učitele 

(divadelní dílny, metody a techniky dramatické výchovy a autorské tvorby, 

semináře a dílny fotografie, výtvarných technik, taneční kursy, hudební dílny), 

organizačně je zajišťovat a zabezpečovat jejich odborné vedení, 

d) pořádat veřejné přednášky z různých oborů, organizačně je zajišťovat a 

zabezpečovat jejich odborné vedení, 

e) spolupracovat při své činnosti především s místními organizacemi a místními 

orgány s dalšími osobnostmi kulturního života a vědy a s kulturními zařízeními 

a spolky v rámci regionu a EU,  

f) napomáhat svou činností rozvoji veřejného života a kultury ve městě i mimo 

něj a zapojovat do aktivní činnosti především mladé obyvatele města, 

g) využívat finanční i nepeněžní prostředky a majetek spolku k naplňování 

uvedených cílů. 

 

Článek IV. 

Členství 

1. Členství ve spolku je založeno na principu svobodné volby. 

2. Členem spolku se na základě písemné přihlášky mohou stát fyzické osoby 

starší 18 let, nebo fyzické osoby mladší 18 let, pokud předloží písemný souhlas 

svého zákonného zástupce se svým členstvím ve spolku, a právnické osoby, 

které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

3. O přijetí rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo nebo valná 

hromada. 

4. Členství vzniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu spolku. 

5. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku písemným oznámením představenstvu nebo 

předsedovi spolku; 

b) nezaplacením členského příspěvku do 31.12. roku, za který měl být 

uhrazen; 

c) rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena; 

d) ztrátou způsobilosti k právním úkonům; 

e) úmrtím člena; 

f) zánikem nebo zrušením člena – právnické osoby; 

g) zánikem spolku. 

6. Každý člen má tyto povinnosti: 
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a) dodržovat stanovy spolku a ostatní interní předpisy spolku; 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat 

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a posláním spolku; 

c) platit členské příspěvky podle rozhodnutí valné hromady, tj. ve stanovené 

výši, stanovených lhůtách a stanoveným způsobem. 

7. Každý člen má tato práva: 

a) podílet se na činnosti spolku; 

b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku; 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich 

vyjádření; 

e) být informován o aktivitách spolku, 

f) kdykoliv dle svého uvážení přispět na činnost spolku mimořádnými 

členskými příspěvky; 

g) být volen do orgánů spolku. 

 

 

Článek V. 

Orgány spolku 

1. Valná hromada 

a) Je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. 

b) Svolává ji představenstvo spolku podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. Představenstvo ji svolá vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů. 

c) Svolává se zveřejněním pozvánky na internetových stránkách spolku 

nejméně14 dní předem, popř.  zasláním e-mailu členům. Součástí 

pozvánky je i návrh programu. 

d) Jednání valné hromady zpravidla řídí předseda spolku. 

e) Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 

f) Schvaluje stanovy a jejich změny. 

g) Přijímá usnesení. 

h) Volí členy představenstva. 

i) Rozhoduje o členských příspěvcích. 

j) Schvaluje zprávu o činnosti spolku.  

k) Rozhoduje o všech záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí. 

l) V nutném případě může proběhnout i elektronicky. 

2. Představenstvo 

a) Je statutárním orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný valné 

hromadě spolku a naplňuje její rozhodnutí. 

b) Řídí činnost spolku mezi valnými hromadami a činí veškerá nezbytná 

opatření k zajištění řádné činností spolku. 

c) Členy představenstva volí valná hromada. Každý člen představenstva je 

volen na dobu 3 let. Opakovaná volba je možná. 

d) Ze svých členů volí předsedu. 

e) Zpravidla se skládá z lichého počtu členů, minimálně však z předsedy a 

dalšího člena. 

f) Schází se podle potřeby. 

g) Rozhoduje a nadpoloviční většinou všech členů představenstva. 

h) Rozhoduje o přijetí členů. 

i) Předseda řídí práci představenstva, reprezentuje spolek a jedná jeho 

jménem. 

j) Jednat jménem spolku mohou i dva členové představenstva. 

3. Společná ustanovení pro orgány spolku 

a) Všechny funkce ve spolku jsou čestné a jsou vykonávány bez nároku na 

jakoukoliv odměnu. Tím není dotčena možnost proplacení vynaložených 

nákladů (např. cestovné, hovorné apod.). 

b) Zánikem členství ve spolku zaniká i členství v orgánech spolku. 
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c) Chce-li někdo rezignovat na jakoukoliv funkci ve spolku, písemně to 

oznámí představenstvu spolku. Funkce zaniká dnem doručení.  

d) Členství či funkci lze ukončit i veřejným prohlášením na valné hromadě 

spolku. 

 

Článek VI. 

Majetek a hospodaření spolku 

1. Majetek je tvořen zejména, příspěvky členů (řádnými i mimořádnými), příjmy ze 

vstupného, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, příspěvky a granty od města a 

orgánů veřejné správy, grantových organizací, neziskových organizací, sponzorů a 

fyzických osob či dary. Do majetku spolku náleží i věci movité, které si v rámci 

své činnosti spolek pořídí, případně je získá. 

2. Majetek spolku je možno použít pouze k podpoře spolkové činnosti a 

k programům směřujícím k dosažení jeho cílů. O užití majetku rozhoduje 

představenstvo.  

3.  Za majetek a hospodaření spolku je odpovědné představenstvo. 

 

Článek VII. 

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání 

1. Spolek zaniká: 

a) usnesením nadpoloviční většiny všech členů spolku, 

b) rozhodnutím příslušného orgánu státní správy 

c) naplněním podmínek daných obecně závazným právním předpisem. 

2. Při zániku spolku rozhodne jeho představenstvo o způsobu vypořádání majetku 

spolku a o naložení s případným zůstatkem majetkové podstaty, pokud tak 

neučiní přímo valná hromada, anebo pokud se likvidace majetku neřídí přímo 

zákonem. 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 15. 12. 2013 a plně nahrazují 

dosavadní stanovy. 

2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu 

změny zákonné úpravy), zůstávají ostatní ustanovení stanov účinnými 

a představenstvo spolku  navrhne valné hromadě změnu stanov. 

 

V Novém Strašecí dne 15.12. 2013 

 

 

 

 

 

Iva Vachková 

předsedkyně 

 

 
 


