Stanovy zapsaného spolku
„Společnost Františka Tröstera, z.s.“
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Název zapsaného spolku : Společnost Františka Tröstera
Sídlo : Jasná II č. 4, Praha 4 – Braník, 147 00

Čl. II.
Cíl činnosti spolku
1) Cílem zapsaného spolku je:
Společnost Františka Tröstera se zabývá osobností a celoživotním dílem
národního umělce, světoznámého jevištního výtvarníka a pedagoga Františka
Tröstera. Vytvoření společnosti, založené při příležitosti stého výročí narození
prof. arch. Františka Tröstera, by mělo podnítit zájem odborné veřejnosti spolu
s potřebou ucelit odkaz díla umělce. Sdružuje užší okruh veřejnosti zabývající se
problematikou scénografie. Zároveň je tato společnost otevřena všem, kteří se
zabývají o osobu a dílo Františka Tröstera. Společnost si dává za úkol zviditelnit
odkaz Františka Tröstera, pečovat o něj a předat jej budoucím generacím.
Společnosti nejde o materiální zisk.

2) Za tímto účelem zapsaný spolek bude:
Seznamovat veřejnost s dílem a odkazem Františka Tröstera
Organizovat diskusní setkání, konference a symposia užší veřejnosti
a odborníků na národní i mezinárodní úrovni
Pořádat výstavy díla Františka Tröstera
Usilovat o vydání souhrnné monografie věnované osobnosti a dílu
prof. arch. Františka Tröstera
Informovat veřejnost o osobnosti a životě Františka Tröstera
v masových médiích (tisk, rozhlas, televize, internet…)
Pracovat na souborném uspořádání díla a jeho adjustaci současně
s digitální dokumentací (vydání na CD-Romu)
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Čl. III.
Členství
1) Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli zapsaného spolku.
2) O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada.
3) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku
4) Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením, zaslaným
Správní radě,
b) úmrtím člena ,
c) zánikem právnické osoby,
d) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.

Čl. IV.
Práva a povinnosti členů
1)

Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit do orgánů spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o
jejich vyjádření

2)

Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) aktivně se podílet na činnosti spolku,
c) platit členské příspěvky,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. V.
Orgány spolku
a)
b)
c)

Valná hromada,
Správní rada,
Revizní komise.

Čl. VI.
Valná hromada
1)

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2)

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
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3)

Valnou hromadu svolává Správní rada dle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně
polovina členů spolku.

4)

Valná hromada zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

rozhoduje o změnách stanov,
schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu
spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku,
volí členy Správní rady,
rozhoduje o zániku členství.
rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání

Čl. VII.
Správní rada
1)

Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá
valné hromadě. Prezident Společnosti předsedá správní radě a valné
hromadě.

2)

Správní rada má nejméně tři členy. Členem Správní rady může být pouze
člen spolku.

3)

Správní radu svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident dle
aktuální potřeby.

4)

K zajištění činnosti spolku může Správní rada zřídit kancelář sdružení.

5)

Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů.

6)

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Správní rady spolku je
prezident spolku povinen do 60 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí
doplnění Správní rady.

7)

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

8)

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

9)

Správní rada zejména:

a)
b)
c)
d)

volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta,
koordinuje činnost spolku,
svolává valnou hromadu,
rozhoduje o přijetí za člena.
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10)

Prezident jedná jménem spolku a zastupuje Společnost Františka Tröstera
z.s. navenek vůči úřadům. Je jeho statutárním orgánem. Přísluší mu
podpisové právo.

Čl. VIII.
Revizní komise
1) Revizní komise je kontrolní orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá
valné hromadě.

2) Revizní komise má nejméně tři členy.
3) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje
Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na odstranění. Kontrolu
provádí nejméně dvakrát ročně.

4) Pro zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích.
IX.
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b)
výnosy z majetku,
c)
příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,
d)
členské příspěvky
e)
granty a dotace
Za hospodaření spolku odpovídá Správní rada.

Čl. X.
Zánik spolku
Zapsaný spolek zaniká:
a)
b)

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,
pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
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Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1) Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství, kteří souhlasí a podporují
vize a cíle spolku.
2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 30. 8. 2015. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

Stanovy aktualizovány dne 28.12.2015
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