STANOVY
DIVADELNÍ SOUBOR ERBEN o.s.
Sídlo sdružení: Sousedský dům č. 98, Miletín, 507 71
IČO 70188076

Článek 1. Obecná ustanovení
1. Občanské sdružení Divadelní soubor Erben (dále jen DSE o.s.) je
pokračovatelem ochotnického spolku ERBEN v Miletíně, který s menšími
přestávkami pracuje již od roku 1827. Základním cílem sdružení je divadelní
činnost a napomáhání rozvoji kultury ve městě Miletíně. Ve smyslu zákona
83/1990 Sb. je toto sdružení právnickou osobou.
2. DSE o.s. zapojí do kulturní činnosti i mládež. Pro tuto mimoškolní zájmovou
činnost bude spolupracovat se Základní školou v Miletíně a bude vytvářet
programové a materiální podmínky.
3. DSE o.s. je nezisková, nezávislá, apolitická a dobrovolná společenská
organizace. Svoji činnost rozvíjí na území České republiky .
4. DSE o.s. bude dále spolupracovat s dalšími organizacemi a se společenskými
sdruženími v místě svého sídla, zejména s Městským úřadem v Miletíně a s
podnikatelskými subjekty v místě i okolí za účelem získání podpory pro svoji
činnost a v zájmu rozvoje kulturní činnosti ve městě. Smlouvy o součinnosti se
uzavírají ve smyslu §16 zák.83/1990 Sb.

Článek 2. Členství ve sdružení DSE o.s.
1. 1. Členem sdružení se může stát občan trvale žijící na území ČR, který
souhlasí se stanovami sdružení a má zájem podílet se na jeho činnosti.
Členství organizací a jiných právních subjektů je přípustné.
2. Členství ve sdružení je řádné,nebo čestné.Řádní členové jsou přijímáni
usnesením Rady sdružení, nebo Valnou hromadou, na základě písemné
přihlášky (a to i zaslané elektronickou formou ). Čestné členství je možno
udělit osobám, které se mimořádně zasloužily o divadelní soubor.O udělení,
nebo zrušení čestného členství rozhoduje Valná hromada.Čestné členství
může být uděleno i im memoriam.
3. Členství ve sdružení je dobrovolné. Ze sdružení může každý svobodně
vystoupit (viz § 3 zák.83/1990 Sb.) a to písemným oznámením (také
elektronickou formou s prokazatelnou adresou odesilatele) nebo ústním
prohlášením o ukončení členství alespoň před dvěma členy občanského
sdružení. Tito členové mají povinnost ukončení členství člena bez odkladu
oznámit tajemníkovi Rady sdružení, který vede evidenci členů.
4. Členství ve sdružení zaniká úmrtím člena, zrušením členství a také
vyloučením v důsledku závažného porušení stanov sdružení. O zrušení
členství a vyloučení člena ze sdružení rozhoduje Rada sdružení. Toto její
rozhodnutí schvaluje Valná hromada.

Článek 3. Práva a povinnosti členů DSE o.s.
1. Členové sdružení jsou povinni platit členské příspěvky ve výši stanovené
Valnou hromadou. Příspěvky za běžný kalendářní rok musí být zaplaceny
nejpozději posledního kalendářního dne příslušného roku. Nezaplacení
příspěvků za více jak jeden kalendářní rok může být důvodem ke zrušení
členství.
2. Členové sdružení mají právo se podílet na činnosti sdružení, účastnit se jeho
akcí, být informováni o činnosti RS a o hospodaření sdružení s finančními
prostředky a movitým majetkem.
3. Členové sdružení mohou podávat návrhy a podněty k činnosti sdružení.
Pokud jsou starší 18 let, mohou volit orgány sdružení a být voleni do jeho
orgánů.
4. Členové sdružení ve smyslu čl.2 odst.5 těchto stanov mohou užívat výhod
členství stanovené RS.

Článek 4. Organizační struktura DSE o.s.
1. Orgány sdružení jsou VALNÁ HROMADA ( dále jen VH), Rada sdružení (dále
jen RS) a vedení divadelního souboru (dále jen DS). Kontrolním orgánem
sdružení je kontrolní komise ( dále jen KK ).
2. Nejvyšším orgánem sdružení je VH, která volí a odvolává jednotlivé členy RS
a předsedu KK. VH se koná minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Volební
VH se koná jednou za 2 roky.
3. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna podle presenční listiny nadpoloviční
většina všech řádně registrovaných členů. V případě, že půl hodiny po
plánovaném zahájení není přítomna většina registrovaných členů podle
presenční listiny, koná se do čtrnácti dnů náhradní VH, která má shodný
program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.
4. Výkonným orgánem sdružení je RS, která řídí činnost sdružení mezi
jednotlivými zasedáními VH a zajišťuje plnění jejího usnesení. Dbá o
hospodárné využívání majetku sdružení a finančních prostředků, připravuje
podklady pro VH a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti a
získávání dotací a příspěvků na činnost.
5. Rada sdružení je sedmičlenná. Ze svého středu volí a odvolává předsedu,
místopředsedu, tajemníka, hospodáře, účetního - pokladníka a dva členy rady.
Ve své činnosti se řídí JEDNACÍM ŘÁDEM DSE o.s., který je vypracován a
schvalován vždy na prvním zasedání RS v novém volebním období. Jednací
řád upřesňuje povinnosti jednotlivých funkcionářů a upravuje způsob jednání
RS.
6. Zasedání RS se koná pravidelně jedenkrát za 14 dní, nejméně však jednou za
měsíc. Její jednání se řídí plánem činnosti a jednacím řádem. Jednou ročně
RS vyhotovuje písemnou zprávu o činnosti sdružení a zprávu o finančním
hospodaření, které předkládá VH .
7. DSE o.s.navenek zastupuje předseda, místopředseda a tajemník sdružení,
kteří mají právo jednat a samostatně podepisovat a jsou statutárními zástupci
DSE o.s. O výsledcích svých uskutečněných jednání a uzavřených dohodách
jsou povinni neprodleně informovat RS dle čl.8 bod č.2 těchto stanov.

8. Vedení divadelního souboru (dále DS) tvoří: místopředseda DSE o.s., který je
vedoucím DS (principálem). Dalšími členy vedení DS se stávají režiséři,
technik a zástupce herců. Vedení DS je zpravidla pětičlenné.
9. Vedení DS organizuje činnost, která se bezprostředně týká výběru a uvádění
divadelních her. Divadelní soubor není organizační složkou, nemá právní
subjektivitu, nevede žádné účetnictví.

Článek 5. Funkce a hlavní náplň činnosti RS
1. PŘEDSEDA RS
- odpovídá za celkovou činnost občanského sdružení ve smyslu čl.1 těchto
stanov
2. MÍSTOPŘEDSEDA RS
- zastupuje předsedu RS v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, zodpovídá za
finanční hospodaření DSE o.s. a je vedoucím (principálem) DS Erben
3. TAJEMNÍK RS
- vede veškerou agendu sdružení, kromě majetku sdružení
4. HOSPODÁŘ RS
- vede evidenci veškerého majetku sdružení včetně zvukové a osvětlovací
techniky
5. ÚČETNÍ-POKLADNÍK
- provádí proplácení finančních dokladů a vyúčtování jednotlivých akcí
6. ČLEN RS
- zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi
7. ČLEN RS
- zajišťuje propagaci DSE o.s.

Článek 6. Kontrolní činnost DSE o.s.
1. Valná hromada volí a odvolává předsedu kontrolní komise ( dále je KK). Další
dva členy této komise volí a odvolává RS na návrh předsedy KK.
2. Komise dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů při
činnosti sdružení, na dodržování vnitřních norem a na řádné hospodaření
sdružení. Při kontrole hospodaření přezkoumává zejména dodržování
platných předpisů a účelnost vynakládaných prostředků.
3. Funkce předsedy a členů KK je neslučitelná s členstvím v RS. KK se schází
podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. O svolání KK může v
odůvodněných případech požádat i člen RS, případně aspoň tři členové
sdružení.
4. Předseda KK má právo zúčastnit se zasedání RS a povinnost zúčastnit se
jejího jednání na žádost libovolného člena RS.

Článek 7. Zásady hospodaření DSE o.s.
1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky členů, výběr vstupného při divadelních
představeních a jiných akcích, které sdružení pořádá. Příjmy dále tvoří dotace
a příspěvky na činnost od územních samosprávných celků a státních orgánů,
dary a příspěvky od fyzických či právnických osob.
2. ZÍSKANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSOU POUŽÍVÁNY ZEJMÉNA NA
ÚHRADU NÁKLADŮ ČINNOSTI DIVADELNÍHO SOUBORU ERBEN o.s.
VČETNĚ NÁKUPU REKVIZIT A POMŮCEK PRO ČINNOST.
3. Příkazy k platbám a k výběrům finančních prostředků, které jsou uloženy na
účtech v bance včetně hotovostních plateb, podepisují členové v souladu s
ustanoveními jednacího řádu a platnými podpisovými vzory.

Článek 8. Závěrečná ustanovení
1. Zásadní změny a doplňky stanov přísluší výhradně Valné hromadě. Na
základě rozhodnutí VH oznámí občanské sdružení změnu stanov písemně
(podle ustanovení § 11 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) ve lhůtě
15 dnů od jejich schválení VH Ministerstvu vnitra a připojí ve dvojím
vyhotovení text změny. Návrh změny stanov musí schválit nejméně dvě třetiny
přítomných členů podle presenční listiny při dodržení ustanovení čl.4 bod 3
těchto stanov.
2. Smlouvy ve smyslu § 16 zák.83/1990 Sb. o sdružování občanů uzavírá
statutární orgán a dodatečně schvaluje RS.
3. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným
sdružením, vysloví-li se pro to dvě třetiny všech registrovaných členů sdružení
na VH. K tomuto rozhodnutí se přikládá presenční listina.
4. Sdružení může také zaniknout pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra
o jeho rozpuštění podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
5. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání podle § 13 zákona
83/1990 Sb. o sdružování členů.
6. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

Změny stanov byly zaregistrovány na MV ČR dne 5.2.2008.

