Stanovy spolku Ratíškovice kulturně, z. s.
Čl I. — Název a sídlo
I.1.
I.2.

Název spolku: Ratíškovice kulturně, z. s.
Sídlo spolku: Ratíškovice

Čl II. — Charakter spolku
II.1.

Spolek je zakládán za účelem rozvoje sociálního a kulturního života v
obci Ratíškovice. Chceme pořádat společenské a kulturní akce
vyváženě pro různé věkové kategorie. Chceme aby kultura v
Ratíškovicích byla žánrově vyvážená.

Čl III. — Účel spolku
III.1.

III.2.

Základním účelem spolku je: Rozvoj sociální a kulturního života v
obci Ratíškovice. Získávání sponzorských darů a dotací za účelem
realizace cílů spolku. Rozvoj komunitních vztahů v oblasti kultury a
umění, spolupráce s jinými spolky a subjekty za účelem plnění cílů
spolku a jejich dalšího rozvoje. Prezentace spolku a produktů
vytvořených v rámci činnosti spolku na kulturních a společenských
akcích. Zajištění technického zázemí, prostředků a dalších materiálů
pro činnosti Spolku a naplňování cílů spolku.
Dalšími účely spolku jsou:
a) Organizování workshopů pro veřejnost.
b) Pořádání příměstských táborů pro děti a mládež.

Čl IV. — Formy činnosti
IV.1.

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) Pořádání hudebních večerů, open-air koncertů, plesů, divadelních

představení a jiných kuluturně zaměřených akcí. Pořádání filmových
projekcí, dětských dnů, sportovních akcí, výstav, festivalů, workshopů a
příměstských táborů.

Čl V. — Nejvyšší orgán
V.1.
V.2.
V.3.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
Členská schůze je svolávána dle potřeby.
Členská schůze především:
a) přijímá členy,
b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,

c) volí a odvolává statutární orgán,
d) rozhoduje o změnách stanov.
V.4.

Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě
nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis spolku
stanoví podmínky a pravidla takového usnášení.

Čl VI. — Statutární orgán
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.

Statutárním orgánem spolku je Výbor.
Výbor je tříčlenný.
Členové Výboru jsou voleni na dobu neurčitou, dokud nejsou
členskou schůzí odvolání, či pozbydou členství ve spolku.
Každý člen výboru jedná za spolek samostatně.

Čl VII. — Členství ve spolku
VII.1. Členy spolku přijímá členská schůze.
VII.2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy
spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy spolku.
VII.3. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a
podílet se svým hlasem na rozhodování.
VII.4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené
členskou schůzí.
VII.5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VIII. — Závěrečná ustanovení
VIII.1. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku.
VIII.2. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé
stvrzují svými podpisy.
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