S P O L K U PŘÁTEL ŠKOLY ZUŠ LEOŠE JANÁČKA
Úplné znění ke dni 25. 4. 2017

Čl. I

Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Spolek přátel školy ZUŠ Leoše Janáčka (dále jen "spolek'')

2. Sídlo spolku: Frýdlant nad Ostravicí 739 ll, s adresou pro
hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 ll

doručování

písemností Padlých

3. Spolku bylo přiděleno IČ: 270 40 071
Čl. 2

Účel spolku

1. Spolek přátel školy ZUŠ Leoše Janáčka je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a
nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjet
spolupráci mezi školou a rodinou při výchově a vzdělávání dětí a mládeže a podpora
rozvoje Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace, IČ: 64120384 (dále jen "ZUŠ")
2.

Vnitřní

organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
ČL 3

Hlavní

činnost

spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a naplňování společných zájmů a naplňování
poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
a) Spolupráce s vedením ZUŠ při propagaci a zviditelnění školy.
b) Spolupráce s vedením ZUŠ při zabezpečování vhodných podmínek k činnosti
spolku.
c)

Spolupráce s vedením ZUŠ při zabezpečování materiálně-hospodářských
podmínek chodu školy, přiměřená výsledkům hospodaření spolku.

d) Součinnost s vedením ZUŠ v organizování školních akcí(koncerty, vernisáže,
výstavy, soutěže, přehlídky, hudební festivaly)
e) Zajištění finanční podpory žákům a pedagogům ZUŠ při reprezentaci školy na
kulturních akcích(koncerty, soutěže, vernisáže, hudební festivaly)
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. 4

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen "člen") se může stát každá
fyzická osoba starší 18 let, která sdílí zájem a poslání spolku, bez rozdílu pohlaví,
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství
se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
2. Podmínkou pro vznik členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku.
3.

O přijetí uchazeče za člena rozhoduje

členská schůze

na základě jeho žádosti.

4. Členství vzniká dnem schválení členské schůze.
5. Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením

člena

základě

na

písemného oznámení

členské

schůzi,

b) úmrtím,
c)

vyloučením člena- členství končí

dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena
ze spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním
porušuje její zásady a cíle, zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně
plnění poslání spolku, nedodržuje stanovy spolku,

d) zánikem spolku.
6. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí členská schůze.
Za řádné vedení seznamu členů odpovídá předseda spolku. Příslušné údaje se zapisují či
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich předseda spolku prokazatelně
dozví.
Čl. 5

Práva a povinnosti

členů

1. Každý člen spolku má právo:
a) podílet se na
spolkem,

činnosti

spolku a

účastnit

se

členských schůzí

a akcí

pořádaných

b) volit a být volen do orgánu spolku,
c) být informován o

činnosti

spolku,

d) využívat služeb, které spolek svým
e)

vyjadřovat

členům

se k činnosti spolku formou

poskytuje,

návrhů

a připomínek.

2. Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a usnesení
b)

aktivně

c)

pravidelně

práce

orgánů

spolku

hájit zájmy spolku,
se

účastnit

jednání

orgánů

spolku a

přispívat

ke zlepšení jejich
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Čl. 6

Orgány spolku
1. Pro

zabezpečení činnosti

spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)

členská schůze-

b)

předseda

c)

místopředseda

nejvyšší orgán

- statutární orgán
- zástupce statutárního orgánu

d) kontrolní komise - kontrolní orgán
e) pokladník
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a
jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

průběh

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
Čl. 7
Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady
činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících
orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do
její působnosti tak náleží:
a) volí a odvolává ze svých
pokladníka,
b) koordinuje

činnost

c) vydává a schvaluje

členů předsedu, místopředsedu,

kontrolní komisi,

spolku a jeho poslání,
vnitřní předpisy

spolku

d) schvaluje stanovy a případné změny stanov spolku,
e) rozhoduje o přijetí nových

členů

a vyloučení

f) projednává návrhy, podměty a stížnosti
g) schvaluje

rozpočet

členů

členů

spolku,

spolku,

spolku,

h) schvaluje zprávu o hospodaření,
i) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku,
j) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku
2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku nejméně jednou ročně a dle potřeby i
častěji. Mimořádná členská schůze musí být svolána i v jiném termínu, vždy pokud o to
požádá nejméně 1/3 členů spolku.
3. Členové spolku jsou zváni na valnou hromadu písemně nebo elektronicky na jimi
uvedenou e-mailovou adresu. Pozvánka musí být zaslána členům nebo vyvěšena na
veřejně přístupném místě v prostorách ZUŠ nejméně 15 dnů před konáním zasedání
členské schůze.
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4. Valnou hromadu vede předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku.
5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
6. Každý

člen

má jeden hlas, hlasy všech

členů

schůze většinou hlasů přítomných členů. Při

mají stejnou váhu. Usnesení přijímá členská
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

7. Každý člen může být zastoupen při hlasování na valné hromadě jiným
nebo kteroukoliv jinou osobu na základě jeho písemné plné moci.
8. Jednání

členem

spolku,

členské schůze jsou neveřejná.

9. Z každé valné hromady se pořizuje zápis, jehož nedílnou součástí je prezenční listina.

ČL 8
Předseda

1. Je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony. Jedná jménem
spolku vůči třetím osobám samostatně, a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
spolku připojí svůj podpis.
2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech
písemné plné moci kterákoliv jiná osoba.
3. Do funkce je volen členskou schůzí,
Funkční období předsedy je 2 roky.

může

být

činnosti předsedy

zmocněn

jiný

člen,

nebo

udělením

se ujímá dnem zvolením do funkce.

4. Výkon předsedy spolku končí: při zániku jeho členství, vzdáním se funkce písemnou
formou předanou členské schůzi, dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím,
zánikem spolku, vypršením funkčního období.
5.

Předseda

spolku:

a)

zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku,
písemností,

b)

pověřuje jiné

včetně

archivace

osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,

c) navrhuje vnitřní předpisy spolku,
d) spravuje majetek spolku a vedení bankovního účtu spolku(je-li zřízen)
e) vede účetní záznamy spolku
f) svolává a řídí

členskou schůzi,

g)

předkládá schůzi

h)

umožňuje
vnitřních

zprávu o hospodaření spolku,

všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských
a dalších dokumentů souvisejících s činností spolku.

schůzí,

stanov,

•
Čl. 9
Místopředseda

1. Zastupuje předsedu spolku v plném rozsahu a pravomocemi v době, kdy předseda nemůže
svou funkci vykonávat.
2. Pokud předseda ukončí svou činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.
3. Do funkce je volen členskou schůzí, činnosti místopředsedy se ujímá dnem zvolením do
funkce. Funkční období místopředsedy je 2 roky.
4. Výkon místopředsedy spolku končí: při zániku jeho členství, vzdáním se funkce písemnou
formou předanou členské schůzi, dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím,
zánikem spolku, vypršením funkčního období.
Čl. ll

Kontrolní komise
1. Je kontrolní orgán spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonávali spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Dohlíží nad hospodařením spolku. Zjistí-li kontrolní
komise nedostatky, upozorní na ně a podá návrh na jejich odstranění členské schůzi.
3. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších
orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o kontrolách.
5. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni z řad členů spolku členskou schůzí.
Funkční období členů kontrolní komise je 2 roky.
Čl. 12

Pokladník
1. Spravuje pokladnu finanční hotovosti spolku. Přijímá vklady do poklady, vydává hotovost
na základě žádostí, schválených příslušnými orgány spolku a provádí evidenční záznam o
těchto úkonech.
2. Pokladník spolku je volen z řad členů spolku členskou schůzí. Funkční období pokladníka
spolku je 2 roky.
Čl. 13

Zásady hospodaření spolku
1.

Prostředky

na svou činnost získává spolek zejména formou vstupného z koncertů
organizovaných spolkem a ZUŠ, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických
osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů a dotací.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k
financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek
pro realizaci těchto činností.
3. Se svým majetkem
rozpočtu.

hospodaří

spolek

samostatně

podle

příslušných

právních

předpisů

a

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
Čl. ll

Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské

schůze,

b) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2.

Při

zániku spolku rozhoduje o majetku členská schůze.
Čl. 12
Závěrečná

ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Jakékoliv

doplňky

nebo

změny těchto

stanov musejí být

přijaty nadpoloviční většinou

přítomných členů členské schůze.

3. Spolek má právo v souladu s cíli své
žádostmi.

činnosti

obracet se na státní orgány s peticemi a

4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní přepisy.
5. Jakékoliv

změny těchto

stanov nebo spolku podléhají povinnosti zápisu do spolkového
rejstříku prováděnému rejstříkovým soudem.

6. Tyto stanovy, stejně jako jakákoliv jejich další změna, nabývá
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

účinnosti

podpis předsedy spolku:
(statutárního orgánu spolku)

1);));:{__/

dnem vložení

