
1. hudební spolek v Děčíně o.s.
Klostermannova 869/74, 405 02  Děčín 6

STANOVY

1) Název: 1. hudební spolek v Děčíně o.s.
2) Statut: Občanské sdružení
3) Sídlo: Klostermannova 869/74, 405 02  Děčín 6
4) Cíle činnosti: Spolupráce dětí, mladých lidí a dospělých osob v hudební oblasti pro 

osobní vyjádření a výpovědi lidí zejména uměleckou formou. Napomáhání rozkvětu 
kulturního života veřejnosti.

5) Členství:
a. Členem spolku může být jen fyzická osoba. Lze přijímat čestné členy.
b. Povinnosti členů: Dodržovat stanovy sdružení a nařízení spolkových orgánů. 

Dbát  o  dobré  jméno  spolku.  Platit  členské  příspěvky  (netýká  se  čestných 
členů).

c. Práva  členů: Využívat  možnosti  nabízené  členům  spolku.  Obdržet  kopii 
spolkových Stanov.

6) Orgány:
a. Voličské  plénum: Členové  spolku  svéprávní  a  starší  18  let.  Volí  a  odvolává 

předsedu.
b. Předseda: Řídí spolek a odpovídá za něj. Jmenuje a odvolává zástupce ostatních 

orgánů.  Ti  stejně  jako on mohou vykonávat  více  funkcí.  Je  povinen na žádost 
kteréhokoliv člena spolku předložit seznam členů voličského pléna.

c. Ostatní  orgány (např.  hospodář,  kontrolor,  vedoucí  studia):  Řídí  činnost  ve 
svěřených oblastech a odpovídají za ně.

7) Volby  předsedy: Jsou  tajné.  Při  jejich  vyhodnocení  mohou  být  přítomni  všichni 
členové spolku. Řádné volby probíhají čtyři roky po posledních volbách. Mimořádné 
volby probíhají na žádost minimálně 50 % voličského pléna, v jehož řadách mohou 
být i vyloučení 30 dní zpět. Žádost stvrdí s¨voliči svými podpisy. V tomto případě je 
předseda  zbaven  pravomoci  vylučovat  členy  spolku.  Mimořádné volby může  dále 
vyhlásit  pravomoci  vylučovat  členy  spolku.  Mimořádné  volby  může  dále  vyhlásit 
předseda.  V období,  kdy  spolek  předsedu  nemá,  vyhlašuje  volby  nejstarší  člen 
voličského pléna.

8) Zásady hospodaření: Pokladna a četní doklady jsou umístěny u hospodáře.
9) Zánik  členství,  odevzdání  funkcí  ostatních  orgánů: Členství  zaniká  a  funkce 

ostatních orgánů se odevzdávají buď na vlastní žádost nebo vyloučením či odvoláním 
předsedou.

   V Děčíně, dne 25. května 2007


