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STANOVY 
 

Čl. I. Úvodní ustanovení 
 
Název spolku: Smíšený komorní sbor z Tachova – KOZTliveCZ, z.s. 
IČ: 269 95 590 
Člen Unie českých pěveckých sborů, evidenční číslo 315 
Adresa sídla: Na Terase 1915, 347 01 Tachov 
 
Čl. II. Cíl činnosti spolku 
 
Spolek vzniká na základě zájmu o sborový zpěv a pokračování ve sborové tradici v Tachově a přilehlém regionu. 
Cílem činnosti je studium a provozování sborových skladeb, lidových a moderních písní a spirituálů. 
 
Čl. III. Členství 
 
1. Členem mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 
2. O přijetí členů rozhoduje výbor. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Členství zaniká: a) vystoupením člena písemným nebo ústním oznámením o ukončení členství, 

b) úmrtím člena, 
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady, 

 
Čl. IV. Práva a povinnosti členů 
 
1. Člen má právo zejména: 

- podílet se na činnosti spolku, 
- volit do orgánů spolku, 
- být volen do orgánů spolku, 
- obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi. 

 
2. Člen má povinnost zejména: 

- dodržovat stanovy, 
- podílet se na činnosti spolku, 
- platit členské příspěvky, 
- pravidelně docházet na zkoušky sboru, 
- koncertovat, 
- oznamovat neúčast, 
- vrátit zapůjčené sborové věci při ukončení členství (noty, desky, oblečení apod.) 

 
Čl. V. Orgány spolku 
 
1. Valná hromada 
2. Výbor 
3. Kontrolní komise 
4. Hospodář 
5. Hudební komise 
 
Čl. VI. Valná hromada 
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
3. Valná hromada zejména: 

- rozhoduje o změnách stanov, 
- statutárního zástupce sboru, 
- volí předsedu sboru, 
- volí členy výboru, 



 

               Smíšený komorní sbor z Tachova – KOZTliveCZ, z.s. 
                            Zapsaný spolek, IČ 26995590, http://koztlive.ic.cz 

- volí členy kontrolní a hudební komise, 
- volí hospodáře, 
- rozhoduje o zániku členství, 
- rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání, 
- schází se nejméně jedenkrát ročně. 

 
Statutární zástupce a předseda spolku jednají jménem spolku a to každý samostatně. 
 
Čl. VII. Výbor 
 
1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Výbor zejména: 

- koordinuje činnost spolku, 
- svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, 
- konání valné hromady oznamuje členům nejpozději 15 dní před jejím svoláním, 
- z jednání valné hromady pořizuje zápis, 
- rozhoduje o přijetí za člena. 

Členové výboru mohou jednat jménem spolku a to každý samostatně. 
 
Čl. VIII Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
2. Kontrolní komise dohlíží na činnost hospodáře/řů. 
 
Čl. IX. Zásady hospodaření 
 
Spolek hospodaří s movitým majetkem. 
Zdroji majetku jsou zejména: 

- dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
- příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku, 
- členské příspěvky, 
- případné dotace na činnost spolku. 

 
Čl. X. Hudební komise 
 
1. Hudební komise je poradním orgánem zaměřeným zejména na repertoár. 
2. Hudební komise zejména: 

- udržuje přehled o stávajícm i historickém repertoáru 
- sbírá podněty od členů spolku, které pak předává před začátkem každého pololetí sbormistrům 

 
Čl. XI. Zánik spolku 
 
Spolek zaniká: 
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, 
2. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

 
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. 
 
Čl. XII. Závěrečná ustanovení 
 
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 
 
Příloha stanov – jmenný seznam členů v jednotlivých orgánech spolku. 


