STANOVY
Spolek rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Sdružení rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec, o.s. ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení
s § 214 a násl.
Název Sdružení rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec, o.s., se s ohledem
na § 216 NOZ mění na Spolek rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec.
Název spolku: Spolek rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec (dále též „spolek“)
Sídlo spolku: Nerudova 511, 549 41 Červený Kostelec
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. 2 Účel spolku
Účelem spolku je koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a ZUŠ, vzájemná
spolupráce a podpora mezi členy spolku a pedagogy školy, účinná a dobrovolná pomoc škole
při plnění jejího poslání, zajišťování činnosti kroužků, pořádání a organizace kulturních akcí.

Čl. 3 Hlavní činnost spolku
Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., co by společného zájmu
jeho členů. K naplnění účelu spolek zejména:
a) seznamuje rodiče a veřejnost se vzdělávacími cíli a úkoly školy,
b) seznamuje školu s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky,
d) své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách a jejich výsledcích,
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e) zajišťuje a organizuje činnost kroužků předškolní hudební, výtvarné i taneční
výchovy, kde budoucí žáci školy hravou formou rozvijejí své talentové předpoklady
potřebné pro přípravné i základní studium v ZUŠ,
f) pořádá a spolupořáda kulturní akce.

Čl. 4 Vedlejší činnost
Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat
i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti,
tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá
především k podpoře hlavních činností dle čl. 3. těchto stanov, dalších spolkových činností
a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. 5 Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné.
Vzniká na základě schválení písemné nebo elektronické přihlášky výborem spolku.
Řádným členem spolku se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli spolku a zaplatí
členský příspěvek. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovena
těmito stanovami a právními předpisy.
Osoba mladší 18 let se stává žákovským členem. Pro členství předloží písemný souhlas
jednoho ze zákonných zástupců, který do dovršení 18 let žáka zastupuje jako jeho právní
zástupce.

Členství ve spolku zaniká:
a) na základě písemného oznámení člena, a to dnem doručení tohoto oznámení výboru spolku,
b) nezaplacením příspěvku na další školní rok,
c) úmrtím člena,
d) vyloučením člena členskou schůzí pro porušení těchto stanov,
e) zánikem spolku.
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Každý člen ve spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) být pravidelně informován o činnosti a hospodaření spolku,
d) podávat návrhy a podněty k činnosti spolku,
e) volit všechny orgány spolku.

Každý člen starší osmnácti let má právo být volen do orgánů spolku.
Každý člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) jednat ve shodě s posláním spolku a podle možností se aktivně podílet na jeho činnosti a
přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,
c) respektovat usnesení členské schůze a výboru spolku,
d) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku,
e) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši.

Čl. 6 Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí a odvolává členy výboru a určuje jejich počet,
c) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku a hospodaření spolku za uplynulé období,
d) hodnotí činnost výboru a jejich členů,
e) rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
f) rozhoduje o zániku spolku.
Zasedání členské schůze svolává výbor spolku nejméně jednou ročně. Usnášeníschopná je,
pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání,
tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
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Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů.

Čl. 7 Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku, jeho členové jsou voleni členskou schůzí na dvouleté
volební období. Výbor je nejméně pětičlenný, tvoří jej předseda, místopředseda, hospodář a
další členové.
Výbor svolává jeho předseda, popřípadě jeho místopředseda, dle potřeby (pracovního plánu
spolku). Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomno většina jeho členů a zároveň je
přítomen předseda nebo místopředseda. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny přítomných
členů výboru.
Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o rozvoj spolku.
Do působnosti výboru náleží zejména:
a) svolávat členskou schůzi
b) zajišťovat činnost spolku v době mezi zasedáními členské schůze,
c) dohlížet na hospodaření s prostředky a majetkem spolku,
d) stanovovat zásady hospodaření s prostředky spolku,
e) přijímat členy a navrhovat členské schůzi jejich vyloučení,
f) přijímat zaměstnance, rozhodovat o jejich pracovních záležitostech a ukončovat jejich
pracovní poměr,
g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku
h) podávat žádosti o dotace a granty,
Spolek zastupuje předseda a místopředseda výboru ve všech záležitostech, a to každý z nich
samostatně. K jednání jménem spolku může předseda nebo místopředseda výboru zmocnit
jiného člena spolku.
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Čl. 8 Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Spolek může
dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší
výdělečnou činností dle čl. 4 těchto stanov.
Získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být
především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku.
Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
spolku.
Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků
k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda
či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
S výsledky hospodaření seznamuje členy výbor spolku na každé členské schůzi.

Čl. 9 Závěrečné ustanovení
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo
z jiného důvodu stanoveného zákonem. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek
po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy
Stanovy byly schváleny na shromáždění členů dne 26. 11. 2019. Stanovy nabívají účinnosti
dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají
účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí
členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin
spolkového rejstříku.

Červený Kostelec dne 26.11.2019

_____________________________
Mgr. Jiří Kábrt – předseda spolku
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