
Stanovy občanského sdružení 

„Keltská divadelní společnost Vousův kmen, o.s.“ 

 

Čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 

1. Název: Keltská divadelní společnost Vousův kmen, o.s. 

2. Sídlo: Olešovice 6,  330 40  Úterý 

3. Sdružení působí po celé ČR, především v západních Čechách. Charakter sdružení: je dobrovolným 

občanským sdružením občanů, kteří se zabývají historií prvních obyvatel našeho území od dob písmem 

nezaznamenaných až po keltské osídlení 

 

Čl. II 

Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení a schválila jej 

Kmenová rada. 

2. Členství ve sdružení a jeho orgánech je dobrovolné a členové za činnost vyvíjenou pro sdružení  nemají nárok 

na finanční odměnu, mají nárok jenom na úhradu účelně vynaložených přímých nákladů týkajících se činností 

vykonaných pro sdružení. 

3. Členství ve sdružení zaniká:  

- zrušením členství při neplnění základních povinností, či hrubém porušení dobrého jména sdružení, a to na 

základě rozhodnutí kmene  

-  vystoupením člena na základě písemného oznámení zaslaného Kmenové radě 

-  úmrtím , úmrtím v boji 

Člen má právo 

- účastnit se zasedání kmene 

- nahlížet do dokladů sdružení 

- být informován o všech činnostech a záležitostech sdružení 

- předkládat návrhy a připomínky k činnosti sdružení 

- volit orgány sdružení a být v nich volen 

- účastnit se všech akcí pořádaných sdružením zdarma 

Člen má povinnost 

- aktivně se zapojovat do činnosti sdružení 

- platit členské příspěvky 

- nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení 

- dodržovat tyto stanovy 

 

 

Čl. III 

Cíle činnosti sdružení 

1. Vybudování starověkého skanzenu na místě, které je historicky, územně spjato s prvním osídlením 

západočeského kraje a vytvoření centra pro další činnost. 



2. Pomoc při ochraně historických památek a chráněných území 

3. Organizace a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí jak pro členy a příznivce sdružení, tak především pro 

širokou veřejnost 

4. Rozvíjení spolupráce s dalšími stejně zaměřenými sdruženími i jednotlivci a to jak u nás tak v zahraničí 

5. Propagace keltské kultury a jejího odkazu včetně ukázek pravěké a starověké řemeslné výroby pomocí málo 

známých či zapomenutých výrobních technologií 

6. Spolupráce s odborníky při archeologických experimentech a praktických zkouškách vázaných teorií se 

zaměřením na řemesla a život v pravěku a starověku 

7. Informovat o naší činnosti, poznatcích a zkušenostech laickou i odbornou veřejnost 

8. Informovat dnešní generace o sžití pravěkých a starověkých obyvatel s přírodou s tím, aby i nynější lidé se 

chovali šetrněji a ohleduplněji k životnímu prostředí a tak napomáhali k jeho ochraně. 

 

 
Čl. IV 

Orgány sdružení 
 

Orgány sdružení tvoří 

a) Kmen (zasedání Kmene) 

b) Kmenová rada 

c) Král 

a) Kmen (zasedání Kmene) 

1.  Je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji Kmenová rada nejméně jedenkrát ročně. Pozvánka musí 

obsahovat stanovení data, místa konání a programu. Konání zasedání Kmene je členům sdružení oznámeno minimálně 

14 dní před stanoveným datem. Zasedání Kmene je tvořena ze všech členů sdružení přítomných na zasedání kmene. 

Zasedání Kmene musí být svoláno v případě, že to Kmenová rada pokládá za potřebné nebo v případě, že o to požádá 

většina členů sdružení. 

2.  Z jednání zasedání Kmene se uskutečňuje zápis, který je vždy podepsán králem a kronikářem Kmenové rady, 

popřípadě jimi pověřeným členem. Zasedání Kmene schvaluje způsob hlasování - veřejné nebo tajné.  

3.  Projednává a schvaluje základní programové dokumenty: 

-  Stanovy a jejich změnu;  

- Výroční zprávu Kmenové rady o činnosti a hospodaření sdružení;  

-  Návrh činnosti, rozpočet sdružení pro příslušný kalendářní rok;   

-  Rozhoduje o zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, určuje orgán odpovědný za vypořádání majetku 

sdružení (likvidaci) a rozhoduje o sloučení sdružení s jiným sdružením. 

-  Volí a rozhoduje o odvolání krále, místokrále, kronikáře a druida, a to z řádných členů. 

-  zasedání Kmene je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů sdružení a rozhodnutí 

Kmene je platné při 3/4 hlasů přítomných členů. V případě rozhodnutí o zániku sdružení se vyžaduje většina 

3/4 všech členů sdružení. V případě rovného počtu hlasů rozhodne hlas krále, v jeho nepřítomnosti hlas 

místokrále a v případě i jeho nepřítomnosti, hlas člena pověřeného řízením zasedání Kmene 

-  První zasedání Kmene svolá přípravný výbor, na které přítomní členové zvolí členy orgánů sdružení 

b) Kmenová rada 

1. Je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Kmenu. Kmenová rada řídí činnost sdružení 

v období mezi zasedání valné hromady. 



2. Rada sdružení je tříčlenná.  Kmenovou radu tvoří místokrál, kronikář a druid 

3.  Radu svolává místokrál, nejméně však 4x ročně 

4. Kmenová rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti kmene 

(zpracovává podklady pro rozhodnutí kmene, svolává zasedání kmene, koordinuje činnost sdružení…) 

5.  Místokrál zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. 

6. Místokrál vede hospodaření sdružení a pokladnu 

c) Král 

1.  V čele sdružení stojí král. Je odpovědný Kmenu a Kmenové radě 

2. Vyřizuje průběžně záležitosti sdružení, zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. 

3. Je povinen poskytovat informace členům sdružení na zasedání Kmene o otázkách činnosti a hospodaření 

sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření a výroční zprávu sdružení. Účetní závěrka 

musí být předložena ke schválení valné hromadě do 28. února roku následujícího po ukončení předchozího roku. 

 

Čl. V 

Zásady hospodaření 

1. Hospodaření sdružení zabezpečuje Kmenová rada v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Podvojné účetnictví se bude zpracovávat ve zjednodušeném rozsahu.  

2. Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace, granty, dary a členské příspěvky. 

3. Výdaje přesahující 10000,- Kč musí předem schválit Kmenová rada 

 

Čl. VI 

Zánik sdružení 

sdružení zaniká: 

-  rozhodnutím kmene o dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení s jiným sdružením  

- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra, 

Při zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci 

obchodních společností. 

 

 

 

 

Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny na ustavujícím zasedání Kmene konané dne 27.8.2006 v Olešovicích a nabývá účinnosti 

dnem registrace sdružení. 

 

V Olešovicích  dne 27.8.2006 

  


