
Zápis z jednéní ustavující valné hromady občanského sdruŽení
Společnost pro komorní tvorbu Opera Diversa

ze dne 4.března2006 v Brně

Účastníci
Jan Bělohlávek
Pavel Drábek
Hana Drábková
Lucie Kašpárková
ondřej Kyas
Lubor Pokluda

Program jednání
1) obezniímení účastníků s registrací
2) obeznélmení se stanovami sdružení
3) Soupis členů sdruŽení
4) Volba výkonného výboru

Průběh jednání
Ad 1) občanské sdružení (dále Společnost) bylo registrování na MVČR dne 9.I2.2OO5
pod čj. vslI-Il62546l05-R jako:

Společnost pro komomí tvorbu opera Diversa
se sídlem Klíny 67,615 00 Brno_Židenice
rco 2701527r

Ad 2) Účastníci valné hromady byli obeznámeni se stanovami sdružení aprávy a povinnostmi
členů Společnosti.

Ad 3) Všichni účastníci valné hromady se stali členy Společnosti.

Ad 4) Výkonná rada byla jednohlasně zvolena v následujícím obsazení:
Jan Bělohlávek, RČ 80}924l4t99, bytem obchodní 584'7632I Slavičín
Pavel Drábek, RČ 74103ll37go,bytem Preslova 82, 60200 Brno
Lucie Kašprírková RČ 8 1 52 z0l4l37 , byem Spytihně 426, 7 6364
ondřej Kyas RČ 7 9041 4137 42, bytem Ponětovice 9 4, 6645 I pošta Šlapanice
Lubor Pokluda nČ z+t 1 11/3831, bytem Voříškova 23, 62300 Bmo

Podpisy účastníků valné h.romady

Jan Bělohlávek

Pavel Drábek

V Brně dne 4. března2006.
Jednaní valné hromady vedl a zápis vývořil Pavel Drábek.

ú,L
IHanaDrábl<ová #lťu /.u/tlrru '

Lucie Kašparkov ^w"/ýrr 
1-""

ondřej Kyas @-.^-o,-;o-: 2' ^^
Lubor Pokluda (4, ,ťu\



Zápis z jednán výkonné rady občanského sdružení
Společnost pro komorní tvorbu Opera Diversa

ze dne l0. března 2006 v Brně

Společnost pro komorní tvorbu opera Diversa
se sídlem Klíny 67,615 00 Brno_Zidenice
tČo zlotszlt

Účastníci
Jan Bělohlávek
Pavel Drábek
Lucie Kašparková
ondřej Kyas
Lubor Pokluda

Program jednání
1) Volba předsedy, místopředsedy a jednatelů Společnosti
2) Příprava založeníbankovního účtu a pořízenirazítka
3) Příprava přijímríní nových členů
4) Prezentace Spoleěnosti
5) Smluvení termínu dalšího jednání VR

Průběh jednání
Ad 1) Výkonná radazvoIíIa následující:

PÍedseda Společnosti: Pavel Drábek, RČ 741031 l3790,bytem Preslova 82' 60200 Brno

Místopředseda Společnosti: Jan Bělohlávek, RČ 80O924l4I99' bytem obchodní 584,

7632I Slaviěín
Jednatel Společnosti: LuborPokludaRČ 74ll1113831, bytemVoříškova 23,62300Bmo

Ad 2) Buďe založen bankovní účet PoSTKoNTo u Poštovní spořitelty apořizeno razítko

Společnosti.

Ad 3) V pruběhu následujících týdnů budou přijímani další členové Společnosti-

Ad 4) Bude zakoupena internetová doména www.operadiversa.cz,kde bude prezentována

činnost Společnosti.

Ad 5) Další jednaní VR bylo domluveno na22.bŤezna2006'

,ib
'r"..=

, /, / -rU,Á'

V Brně dne 10. března2006.
Jednríní výkonné rady vedl azápis vytvořil Pavel Drábek.

ondřej Kyas

Lubor Pokluda
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Název: opera Diversa, o.s.
Sídlo: Klíny 67, 615 00 Brno

STANoVY oBČANsxÉHo SDRUŽEN|
Opera Diversa, o.s.

Glánek 1

Název a sídlo sdruŽení

podč j r.t /g riď;;_?)
ÍČo ..... { ž.?. !,{!Ž. 7....

cIánek 2
Statut sdružení

SdruŽeníje dobrovolné, nezávislé, sdruŽující členy na základě společného záj
právnickou osobou.

článek 3
Cíle činnosti sdruŽení

a) sdruŽování amatérských i profesionálních hudebníků a divadelníkŮ za účelem
vytvoření nových hudebních skladeb a interpretací,

b) umělecká zájmová činnost;
c) realizování a podpora hudebních a scénických projektů;
d) rozvoj a propagace kultury, se zaměřením na komorní, okrajové, případně menšinové,

cizokrajné a tradiční hudební a scénické formy;
e) získání platformy (eviště, zkušebny, zázemÍ) pro komorní soubory; vybudování

kulturního centra, které bude zázemím sdruŽení a současně základnou pro široké
kulturní vyŽití mladých lidí z ČR i zahraničí (takto vybudované centrum se statutárně
změní, např. na oPS);

f) zajištěnífinančních prostředků pro provoz sdruŽení;
g) spolupráce s kulturními avzdělávacími institucemi na kulturních projektech;
h) vydávání materiálů a tiskovin týkajících se aktivit sdruŽení.

Článek a
orgány sdruŽení, jejich funkce a náplně

4.1. Valná hromada
a) Členství ve sdruŽení vzniká při zaloŽení sdruŽení dnem podpisu těchto stanov, po

vzniku sdruŽení přijetím člena na základé přistoupení ke stanovám a po schválení
výkonnou radou sdruŽení. KaŽdý člen má právo zúčastnit se jednání valné hromady.

b) Valnou hromadu svolává výkonná rada. Mimořádné jednání se koná na výzvu alespoň
čtvftiny členů sdruŽení.

c) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
d) Pro platnost usnesení valné hromady je postačující nadpoloviční většina všech hlasů.
e) Do působnosti valné hromady náleŽí zejména:

- měnit stanovy;
- volit a odvolávat členy výkonné rady;
- schvalovat roční uzávěrku;
- rozhodovat o základních otázkách činnosti sdruŽení;
- rozhodovat o zrušení členství;
- rozhodovat o dalších záleŽitostech ve smyslu zákona č. 83/1990 sb.

í) Zánik členství ve sdruŽení:
- písemným oznámením;
- zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
- úmrtím člena;
- rozpuštěním sdruŽení.
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g) Práva a povinnosti členů:
- účastnit se jednání valné hromady;
- volit orgány sdruŽení;
- být volen do orgánů sdruŽení, 

.

- póoit"t Se na praktické činnosti sdruŽení'
- dodrŽovat stanovy sdruŽení,
- aktivně se podílet na plnění cílů sdruŽení'

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdruŽení'

- áoái o naplňbvání zájmů a o dobré jméno sdruŽení'

4.2.Yýkonná rada

"jvýronná 
radale statutární 9r9án sdruŽení a je volena valnou hromadou'

ui výronn á radai''a s_s členů, kteří volí ze svého středu předsedu sdruŽení'

miátopreoseou á pdnatele' Předseda organizuje a řídí činnost rady'

c) Výkonn á radaje usnášeníschopná, ie-ti-přitomna alespoň polovina členů a pro

platnost usnesení je postačující nadpoloviční většina hlasů.

d) Rada se schází podle potřeby, příp'adnou pravidelnost schůzek určí na svém jednání.

Mimořádné jednání rady sdruŽení ňusí být svoláno, poŽádá-li to alespoň jeden člen

rady.
el rázoý člen výkonné rady smí zastupovat sdruŽení navenek'

f) Výkonná rada zajišťuje zejména:
- plnění usnesení;
-2a^ery pro činnost sdruŽení v příštích obdobích;

- provádění správy sdruŽení;
- iozhoduje o'přisioupení a odstoupení člena _sdruŽení;
- svolává snio|názoění čIenů sdružení a zajišťuje podklady pro jeho jednání'

- uzavírat smlouvy;
- v dtlchu činnosti nakládat s financemi
- přijmout nebo důvodně vyloučit člena sdruŽeni'

Článek 5
Zásady hospodaření sd ružení

a) SdruŽení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem'

b) Zahospodařéní sdruŽeni oópovídá výkonná raáa, která předkládá valné hromadě
'zprávu 

o hospodaření, včetně účetní uzávěrky'
c) PředportaoanJžoi"ió příjmů sdruŽeníjsou élenské příspěvky, veřejné dotace' dary a

granty.
d) S finančními prostředky sdruŽení hospodaří výkonná rada, která je povinna je účelně

vyuŽívat 
" 

u"d" řádnou evidenci příjmů, yý9ljy a majetku' Výdaje sdruŽeníjsou

zaměřeny n" u=ruiáčňovani cílů sdiuŽeni t'ltaietek můŽe být spravován výlučně v

souladu š právními předpisy platnými v CR'

Článek 6
Zánik sdruŽení

SdruŽení zanikádobrovolným rozpuštěním, které schvaluje valná hromada sdruŽeni,

sloučením s jiným sdruŽením, které schvaluje valná hromada sdruŽení, pravomocným

rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění'

V Brně dne 29. listopadu 2007 '
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československá obchodnl banka' a. s.
Poštowl 3pořltélna
Regimální fi nančnl centrum

oÍli 30

601 79 Bmo

l€/l.t +42O il2426224
Íax: +420 542426243

Oznámení o vedení úětu

L

n.

III.

IV.

v.

Čislo účtu: 205149060/0300

Název účfu: Opera Diversa' o.s.

tčo: 27015271

Datum za|oženíúčtu: 31.3.2006

Typ účtu : Postkonto

ozniímení se vydává na zakladě Žádosti majitele účtu.

V Bmě dne 27 .5. 2008

Josef Mikeš, klientshý
ČSoB, Poštovní spořitelna

Bronislava Palová, klientský pracovrúk
ČsoB, Poštovní spořitelna

českosloven3ká obchodní banka, a. 3.
Radlická 333/150, 't50 57 Praha 5; lČ 0000í350,
zapsaná V obchodnlm rejstřlku vedeném Městským soudsm v PÍaze, oddll B )qxvl' vloŽka 46
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