
 

 

STANOVY pobočného spolku Proty boty,                            
sekce Cyranovy boty, z.s. 

 

čl. I 

                              Název a sídlo, působnost a charakter pobočného spolku 

1. Název spolku je: Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. (dále jen „pobočný spolek”).   
V rámci své činnosti vůči třetím osobám je pobočný spolek oprávněn používat též 
zkrácený název „Proty boty“.  

2. Sídlem pobočného spolku je obec Brno; adresa pobočného spolku je Husův sbor 
(Divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno   

3. Pobočný spolek odvozuje svoji právní osobnost od hlavního spolku Cyranovy boty, 
z.s., se sídlem Lidická 50, 658 12 Brno, IČ 26534711 (dále jen „hlavní spolek“). 

4. Pobočný spolek je založen dle § 228 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „OZ“), rozhodnutím členské schůze hlavního spolku a schválením těchto stanov 
členskou schůzí pobočného spolku. 

 

čl. II 

Účel pobočného spolku 

Účelem pobočného spolku je:  

a) vytváření pohybových a tanečně divadelních inscenací prezentovaných 
na veřejnosti ke kulturním účelům; 

b) zdokonalení se v oblasti tance a neverbální komunikace; 
c) vzájemná integrace zdravých tanečníků a tanečníků se zdravotním 

znevýhodněním a bourání bariér mezi nimi; 

d) pořádání lekcí a workshopů pro veřejnost s cílem propagovat integrovaný 
tanec; 

e) rozvoj estetického cítění a zájmu o kulturní dění; 

 

čl. III 

Orgány pobočného spolku 

Orgány pobočného spolku jsou: 

a) členská schůze 

b) výbor a předseda pobočného spolku 

 

 

 

 

Aktuální verze stanov je založena ve sbírce listin  
Spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Brně pod značkou L 20936/SL2/KSBR 



 

 

čl. IV 

Členství v pobočném spolku 

1. Členem pobočného spolku může být jen fyzická osoba starší 16 let. 

2. O přijetí za člena rozhoduje výbor pobočného spolku na základě písemné přihlášky. 

3. Zakládajícími členy pobočného spolku jsou ti členové hlavního spolku, kteří se na 
základě zveřejněné pozvánky zúčastnili zakládající členské schůze pobočného 
spolku a hlasovali pro přijetí těchto stanov. 

4. Členství v pobočném spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení z pobočného spolku 
výboru pobočného spolku 

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení z důvodu porušení stanov 
pobočného spolku či činnosti člena proti zájmům pobočného spolku 

c) úmrtím člena  
d) zánikem pobočného spolku 
e) zánikem členství člena v hlavním spolku. 

 
5. Člen má právo: 

a) účastnit se činnosti pobočného spolku a jeho orgánů a být o této činnosti 
informován 

b) účastnit se členské schůze, volit orgány pobočného spolku a být do nich volen 
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti pobočného spolku 
d) podílet se na stanovování účelu, cílů a forem činnosti pobočného spolku 

 

6. Člen má povinnost: 

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli a účelem pobočného spolku a 
svou činností naplňovat cíle pobočného spolku 

b) nepoškozovat svojí činností v rámci pobočného spolku i mimo spolkovou 
činnost dobré jméno a pověst pobočného spolku 

c) platit příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí na každý rok nejpozději do 
28. 2. a 15.10.  běžného roku 

 

7. Pobočný spolek má řádné a mimořádné členy. Řádní členové požívají veškerá práva 
členů spolku, jak jsou uvedena v čl. IV.5 těchto stanov. Mimořádní členové jsou 
osobami, které mají zájem podílet se na činnosti spolku a tuto rozvíjet a podporovat; 
mimořádní členové spolku nemají právo volit a být voleni do orgánů pobočného 
spolku. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 čl. V 

Členská schůze 

1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku, schází se nejméně jednou 
ročně. 

2. Členskou schůzi svolává výbor pobočného spolku. Členská schůze je 
usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů pobočného spolku.             
Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor pobočného spolku 
nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná 
bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí 
hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

3. Členskou schůzi svolá výbor spolku a také tehdy, požádá-li o to písemně 1/3 členů 
spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

4. Členská schůze: 

a) schvaluje stanovy pobočného spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku 
b) schvaluje rozpočet pobočného spolku, zprávu o činnosti pobočného spolku                

a zprávu o hospodaření pobočného spolku za minulé období 
c) určuje formy a konkretizaci činnosti pobočného spolku pro další období 
d) volí členy výboru 
e) stanovuje příspěvky na každý rok 

 

 

čl. VI 

Výbor a předseda pobočného spolku, jednání jménem spolku 

1. Výbor pobočného spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého 
středu volí předsedu spolku. Činnost výboru řídí předseda pobočného spolku, jeho 
hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

2. Výbor pobočného spolku řídí činnost pobočného spolku v období mezi členskými 
schůzemi. Schůze výboru pobočného spolku je volně přístupná členům pobočného 
spolku. 

3. Výbor pobočného spolku: 

a) na nejbližší schůzi projedná určitou věc, požádá-li o to člen pobočného spolku 
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, 

případné změny stanov, návrh cílů činnosti na další rok 
 

4.  Předseda pobočného spolku je statutárním orgánem pobočného spolku a jedná 
jménem pobočného spolku, jménem pobočného spolku dále jednají předsedou 
písemně pověření členové pobočného spolku. Tyto osoby jednají jménem pobočného 
spolku samostatně.     

 



 

 

čl. VII 

Zásady hospodaření  

1. Pobočný spolek je neziskovou organizací uskutečňující činnost zaměřenou k 
dosahování obecného blaha. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty, a 
dále příspěvky členů pobočného spolku, a budou používány na činnost pobočného 
spolku. Pobočný spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro 
finanční zajištění svých aktivit. 

2. Výdaje pobočného spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelů a cílů pobočného 
spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem pobočného 
spolku. Pobočný spolek využívá hospodárně své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 

 
 
 
 

čl. VIII  

Zánik pobočného spolku  

V případě zániku pobočného spolku případný zbylý majetek po likvidaci připadne 
hlavnímu spolku. 

 

čl. IX  

Závěrečné ustanovení 

V otázkách těmito stanovami neupravenými se činnost pobočného spolku a práva a 
povinnosti jeho členů a orgánů řídí ustanoveními OZ. 


