Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB
STANOVY SPOLKU
I.
Úvodní ustanovení
1. Název a sídlo
a) název: Art, spolek rodičů a přátel při ZUŠ MB (dále jen „spolek“)
b) sídlo: Šindelářova 1267, Moravské Budějovice 676 02
2. Status spolku
a) Spolek je dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou organizací, sdružující členy na základě
společného zájmu
b) Spolek především hájí práva a zájmy svých členů a poskytuje umělecké vzdělávání a výchovu.
Působí při Základní umělecké škole Moravské Budějovice.
c) Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných
organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi může spolupracovat na základě partnerství a
vzájemného respektování.
II.
Účel spolku
Činnost spolku se zaměřuje na:
1. zastupování a podporu zájmů svých členů
2. vzdělávání a výchovu v uměleckém oboru
3. finanční, materiální a organizační pomoc škole při přípravách a organizování školních akcí, jako
jsou veřejná vystoupení žáků, návštěvy divadelních představení pro žáky, apod.
4. spolupráci s jinými spolky obdobného zaměření
III.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být osoba, jejíž členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné
přihlášky předsedou spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) na výchovu a vzdělávání v uměleckém oboru
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
c) být informován o činnosti spolku
3. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku
c) platit členské příspěvky ve stanoveném termínu
4. Výši a splatnost členského příspěvku za členství určí výbor spolku.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena. Členství je možno ukončit na žádost zákonných zástupců nebo
zletilého člena na konci měsíce června, v krajním případě v pololetí školního roku (zdravotní
důvody, změna bydliště, …). Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení
členství předsedovi.
b) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku
vyloučenému členovi. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje
stanovy spolku.
c) zánikem spolku

6. V případě nezletilosti člena je zodpovědný jeho zákonný zástupce.
7. Seznam členů je neveřejný. Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a
zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
IV.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
1. výbor spolku
2. předseda
V.
Výbor spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor spolku, který má 6 členů. Volí ho členové spolku. Rozhoduje
o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
b) volí předsedu a odvolává jej
c) rozhoduje o vyloučení členů
d) určuje výši a splatnost členského příspěvku
e) rozhoduje o přijetí a poskytnutí daru
f) rozhoduje o zániku spolku
2. Výbor také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání výboru spolku je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce výbor spolku, pokud ho o to písemně požádá
jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání výboru zasílá předseda členům výboru
písemně nebo elektronickou poštou nejpozději deset dní před jeho konáním.
4. Výbor spolku je usnášeníschopný, účastní-li se jeho zasedání polovina jeho členů.
5. Výbor spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
VI.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech záležitostech.
Za spolek může jednat také předsedou zmocněný člen spolku.
2. Předseda je volen výborem spolku, funkce se ujímá v den následujícího po dni volby.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání výboru spolku
b) schvalovat přihlášky nových členů
c) vést řádně agendu výboru spolku a seznam členů spolku
d) archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru spolku
VII.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým majetkem, finančními prostředky, pohledávkami a jinými právy.
2. Zdroji majetku jsou zejména dary a členské příspěvky fyzických osob, výnosy z majetku, příjmy
z činnosti při naplňování cílů sdružení.
3. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
Oprávněn nakládat s těmito prostředky je pouze předseda spolku a účetní spolku.
4. Za hospodaření spolku odpovídá účetní, který každoročně předkládá výboru spolku zprávu
hospodaření včetně účetní závěrky k odsouhlasení.

VIII.
Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výboru spolku nebo z
jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně výbor spolku o způsobu
majetkového vypořádání.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno na zasedání výboru spolku konaného dne 26. 8. 2014.
2. Znění těchto Stanov je účinné od dne zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Brně.
V Moravských Budějovicích dne 26. 8. 2016
Bc. Ludmila Čírtková
předsedkyně spolku

