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Studio Kokos, z. s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Studio Kokos, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Jablonci nad Nisou, na adrese Rovná 336, 468
01 Jablonec nad Nisou.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je: Sdružování zájemců o hudbu, divadlo, kulturu, historii a tanec.“
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a)
b)
c)
d)

Propagování umění
Prevence sociálně patologických jevů
Podpora kreativity mládeže
Vytváření materiálních a organizačních podmínek pro provozování kulturních a společenských
aktivit
e) Pořádání a realizace uměleckých produkcí včetně technického či dramaturgického zajištění
f) Pořádání celoročních uměleckých kurzů
g) Pořádání dětských táborů
h) Poradenské a konzultační činnosti
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba - pravidelný návštěvník hudebních lekcí spolku
v průběhu školního roku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení kontaktního listu
(přihlášky) členskou schůzí spolku, která o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším
zasedání. Zájemce o členství do 30 dnů ode dne rozhodnutí členské schůze o schválení
přihlášky uhradí stanovený vstupní členský poplatek. V případě, že vstupní členský poplatek
nebude v termínu zaplacen, členství nevznikne a přihláška je považována za neplatnou.
2. Existují tři druhy členství:
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a) Zakladatelské členství – toto členství mají pouze zakladatelé Spolku a ti, kterým je přiznáno
hlasováním členská schůze. Členové se zakladatelským
plnohodnotné hlasovací právo na členské schůzi.

členstvím

mají

jako

jediní

b) Aktivní členství – toto členství mají běžní členové spolku. Na člena se vztahuje povinnost
platit pololetní členský příspěvek (kurzovné). Členství:
I)
opravňuje člena ke vstupu na akce vyhrazené pouze pro členy
II)
opravňuje člena k výhodám, které pobírá člen
III)
opravňuje člena ke vstupu do prostor – učeben spolku
IV)
umožňuje účast na akcích spolku po zaplacení stanoveného mimořádného příspěvku,
pokud byl stanoven.
Člen s aktivním členstvím má na členské schůzi pouze poradní hlas dle § 252 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Poradní hlas aktivního člena může ovlivnit názor členů se
zakladatelským členstvím, avšak pro účely přijímání usnesení na jednání členské schůze či
vydání spolkového rozhodnutí se nezapočítává.
c)

Mimořádné členství - Toto členství trvá po dobu mimo standardní školní rok (2 měsíce, od 1.
7. do 31. 8. a víkendové jednorázové akce spolku v předem stanovených termínech). Tento
typ členství lze využít u fyzické osoby, která nemá aktivní nebo zakladatelské členství. Na
člena s mimořádným (časově omezeným) členstvím se nevztahuje povinnost placení členského
příspěvku. Tento typ členství neopravňuje člena k možnosti hlasovat s poradním hlasem na
členské schůzi členů nebo být členem orgánů spolku. U tohoto typu členství nelze uplatnit
slevy /viz interní směrnice/, na které má nárok člen spolku s aktivním členstvím. Tento typ
členství vzniká na základě vyplnění kontaktního listu, který schvaluje členská schůze spolku.

3. Člen se zakladatelským členstvím má právo a povinnost:

a)
b)
c)
d)
e)

účastnit se jednání členské schůze a veškeré činnosti spolku
volit předsedu spolku a další orgány spolku a být do nich volen
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku.
být informován o činnosti spolku

4. Člen s aktivním členstvím spolku má právo a 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) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
d) sdělovat orgánům spolku změny údajů uvedených v přihlášce
e) v souladu s rozhodnutím příslušného orgán spolku platit členské příspěvky
f) má právo využít výhod plynoucích ze členství ve spolku
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5. Člen s mimořádným členstvím spolku má právo a 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) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
d) sdělovat orgánům spolku změny údajů uvedených v přihlášce
e) má právo využít výhod plynoucích ze členství ve spolku

6. Členství ve spolku zaniká:

a)
b)
c)
d)

doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
úmrtím člena,
zánikem spolku,
rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena

Aktivní členství dále zaniká ukončení pravidelné činnosti spolku v rámci školního roku.

7. Na členství ve spolku není právní nárok.
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
9. Vypořádání vůči členovi, kterému bylo členství zrušeno z důvodu hrubého porušení pravidel,
zaniká bez nároku na náhradu.

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze
b) předseda
Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech
týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

volí předsedu a odvolává jej,
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,
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
schvaluje povinnosti členů
rozhoduje o zániku 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. Předseda 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
předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen
uvedl v kontaktním listě, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy
materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se účastní hlasování alespoň nadpoloviční většina
zakládajících členů spolku účastnících se hlasování.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst.
3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
Čl. VII
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, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o
všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen
spolku.
2. Předseda může nakládat s majetkem (movitým a nemovitým) a penězi spolku až po schválení
ostatních zakladatelských členů spolku.
3. Předseda je výkonným orgánem spolku.
4. Předseda se podepisuje za spolek tak, že k názvu spolku připojí označení své funkce a
vlastnoruční podpis.
5. Předseda je odpovědný za činnost spolku.
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6. Předseda si volí svého zástupce.
7. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se ujímá funkce den následující po dni
volby.
8. Předseda je povinen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanov.
Vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku.
Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
Jednat jménem spolku, vykonávat pravomoci svěřené členskou schůzí.
Schvalovat hospodaření spolku.
Spravovat účty spolku.
Rozhodovat o běžných výdajích, spojených s činností spolku do výše 20.000Kč (dvacet tisíc korun), další
zvýšení schvaluje členská schůze.
h) Pověřit jednáním jménem spolku v konkrétním případě jiného člena.
i) V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy, zastává jeho funkci zástupce předsedy, pokud jej předseda
pověří.
j) Zajišťuje veškeré úkoly související s plynulým chodem spolku.
k) Určuje výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady.
l) Určuje členské výhody.
m) Navrhuje vyloučení člena spolku.
Čl. VIII
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z
příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování
poslání a cílů spolku.
3. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
4. Bližší podrobnosti upravující
předpisech a směrnicích spolku.

hospodaření

s majetkem

spolku

jsou

obsaženy

5. S výsledky hospodaření seznamuje předseda členy spolku na každé členské schůzi.
Čl. IX
Závěrečná ustanovení

ve

vnitřních
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1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu
stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a
cíle jako spolek.
3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem přijetí změny členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
4. O zániku spolku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením může rozhodnout pouze členská schůze, a to 75%
většinou platných hlasů.
5. Rozhodne-li členská schůze o zániku spolku, rozhodne zároveň jmenovitě o instituci nebo institucích, resp.
organizaci nebo organizacích, které majetek spolku převezmou. Musí to však být přednostně organizace nebo
instituce pro občany s hudebním zaměřením.
6. Členská schůze ustaví likvidátora, ten po vypořádání všech pohledávek a závazků předá zbývající majetek
jmenovitě určené instituci nebo institucím, resp. organizaci nebo organizacím, které majetek spolku převezmou.
7. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.),
naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto
účelově vázaného plnění.

Účinnost od 1. 1. 2017

V Jablonci nad Nisou dne 23. prosince 2016

Ověřil:

