STANOVY
Spolku přátel ZUŠ Klapkova

I.
Název, sídlo a statut spolku
Článek 1
Název spolku:
Spolek přátel ZUŠ Klapkova z.s.
Článek 2
Sídlo spolku:
Klapkova 25, Praha 8.
Článek 3
Spolek je právnickou osobou.

II.
Účel spolku
Článek 4
Účelem spolku je všestranná pomoc a finanční podpora umělecké činnosti žáků a pedagogů
školy Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25, a to v oboru hudebním, tanečním,
výtvarném a literárně dramatickém.
Článek 5
Vedle hlavní činnosti vyplývající z článku 4 může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem získání
prostředků pro podporu jeho hlavní činnosti dle článku 4 těchto stanov.
Článek 6
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost (činnost vyplývající z účelu
spolku) včetně správy spolku.

III.
Členství ve spolku
Článek 7
Členství ve spolku je dobrovolné.

Článek 8
Spolek sdružuje zejména rodiče žáků Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, avšak
členem spolku může být i jakákoliv jiná fyzická osoba, která splní podmínky pro vznik členství
a souhlasí s účelem spolku.
Článek 9
Členství vzniká zaplacením minimálního ročního členského příspěvku. Roční příspěvek je vždy
placen na období od 1. října stávajícího roku do 30. září roku následujícího (dále jen „platební
rok“). Aktuální výše minimálního ročního členského příspěvku a způsob jeho úhrady, včetně
čísla účtu a platebních symbolů, je uveden na webových stránkách Základní umělecké školy,
Praha 8, Klapkova 25. Za účelem vzniku členství lze zaplatit roční členský příspěvek i
v průběhu platebního roku, přičemž ustanovení článku 13 těchto stanov se v tomto případě
nepoužije.
Článek 10
K zaplacení ročního členského příspěvku ve smyslu článku 9 těchto stanov dochází
okamžikem, kdy bude připsána na účet spolku či složena v hotovosti částka odpovídající
nejméně výši minimálního ročního členského příspěvku a současně tato platba označena
jménem a příjmením osoby člena spolku (ucházející se osoby o členství).
Článek 11
Zaplacením ročního členského příspěvku způsobem uvedeným v článku 10 těchto stanov
vyjadřuje člen zároveň souhlas s účelem spolku.
Článek 12
Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením
b) vyloučením
c) nezaplacením ročního členského příspěvku
d) úmrtím člena.
Článek 13
Nezaplacením ročního členského příspěvku dle článku 12 písm. c) těchto stanov se rozumí
nezaplacení členského příspěvku na další platební rok do konce předcházejícího platebního
roku (tj. do 30. září).
Článek 14
Vyloučit člena lze pouze tehdy, poruší-li závažně své povinnosti vyplývající z členství a
v přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nezjedná nápravu.

IV.
Práva a povinnosti člena spolku
Článek 15
Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku a respektovat usnesení přijatá orgány spolku

b) platit roční členský příspěvek.
Článek 16
Člen spolku je oprávněn:
a) podílet se na aktivitách spolku
b) účastnit se a rozhodovat na shromáždění členů spolku
c) být volen do orgánů spolku
d) vyjadřovat se na shromáždění členů spolku k otázkám činnosti spolku
e) na shromáždění spolku požadovat informace o činnosti a hospodaření spolku.
Článek 17
Členové spolku neručí za jeho dluhy.

V.
Orgány spolku
Článek 18
Členy orgánů spolku mohou být pouze členové spolku.
Článek 19
Orgány spolku tvoří:
a) shromáždění členů spolku
b) výbor spolku
c) kontrolní komise spolku.

VI.
Shromáždění členů spolku
Článek 20
Shromáždění členů spolku je nejvyšším orgánem spolku.
Článek 21
Shromáždění členů spolku se svolává k zasedání dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka.
Zasedání shromáždění členů spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen svolat zasedání
shromáždění členů spolku vždy do 30 dnů ode dne, kdy o to požádá alespoň třetina členů
spolku. Neučiní-li tak, je oprávněna svolat zasedání shromáždění členů spolku kontrolní
komise spolku.
Článek 22
Zasedání shromáždění členů spolku se svolává zveřejněním pozvánky na webových stránkách
Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25. Ke zveřejnění musí dojít nejméně 15 dnů
před dnem konání zasedání.
Článek 23
Shromáždění členů spolku:

a)
b)
c)
d)
e)

schvaluje stanovy spolku a jejich změny
volí a odvolává členy výboru spolku a kontrolní komise spolku
schvaluje výši minimálního ročního členského příspěvku na příslušný platební rok
schvaluje zprávu o hospodaření spolku
rozhoduje o zrušení a likvidaci spolku

Článek 24
Shromáždění členů spolku je oprávněn se účastnit každý člen spolku. Při rozhodování má
každý člen spolku jeden hlas.
Článek 25
Shromáždění členů spolku je usnášeníschopné, účastní-li se ho alespoň 10 členů spolku.
Shromáždění členů spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku,
přičemž rozhoduje-li shromáždění členů spolku o změnách stanov spolku či o jeho zrušení a
likvidaci, musí navíc pro takovéto usnesení hlasovat minimálně 20 členů spolku.

VI.
Výbor spolku
Článek 26
Výbor spolku je statutární a výkonný orgán spolku, který řídí jeho činnost v období mezi
zasedáními shromáždění členů spolku.
Článek 27
Za výbor jako statutární orgán spolku jedná navenek a podepisuje předseda spolku a v jeho
nepřítomnosti místopředseda spolku, avšak vždy společně s dalším členem výboru spolku.
Článek 28
Výbor spolku tvoří 7 členů volených shromážděním členů spolku. Funkční období členů
výboru spolku činí 14 měsíců. Za člena výboru spolku může být člen spolku zvolen i
opakovaně. Členství ve výboru spolku je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi spolku.
Článek 29
Neklesne-li počet členů výboru spolku pod polovinu, může výbor za člena, jehož členství ve
výboru zaniklo, až do dalšího zasedání shromáždění členů spolku kooptovat náhradního
člena výboru z řad jiných členů spolku.
Článek 30
Členové výboru spolku si ze svých řad volí předsedu a místopředsedu spolku. Předseda
spolku řídí činnost výboru spolku, svolává jeho schůze a pověřuje některého z členů výboru
vyhotovením zápisu ze schůze výboru. Taktéž řídí zasedání shromáždění členů spolku a
zajišťuje vyhotovení zápisu z tohoto zasedání. V případě nepřítomnosti předsedy spolku
zajišťuje veškeré činnosti náležející předsedovi spolku podle těchto stanov místopředseda
spolku.

Článek 31
Schůzi výboru spolku svolává podle potřeby předseda spolku z vlastní iniciativy či na žádost
kontrolní komise spolku či kteréhokoliv člena výboru e-mailovou zprávou zaslanou členům
výboru spolku a zveřejněním na webových stránkách Základní umělecké školy, Praha 8,
Klapkova 25. Nesvolává-li schůzi výboru do 30 dnů ode dne vznesení požadavku, může tuto
schůzi svolat místopředseda, a pokud tak neučiní, může toto učinit kterýkoliv člen výboru
spolku.
Článek 32
Výbor spolku je usnášeníschopný, účastní-li se ho nadpoloviční většina jeho členů. Výbor
spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru spolku
má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku a v jeho
nepřítomnosti hlas místopředsedy spolku.
Článek 33
Z každého zasedání výboru spolku se vyhotovuje zápis, jehož kopii má právo obdržet každý
člen výboru.

VII.
Kontrolní komise spolku
Článek 34
Kontrolní komise spolku je kontrolní orgán spolku, který dohlíží, jsou-li záležitosti spolku
řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s jeho stanovami a v souladu s právními
předpisy. Taktéž projednává zprávu o hospodaření spolku a své stanovisko předkládá výboru
spolku a shromáždění členů spolku.
Článek 35
Členové kontrolní komise spolku jsou oprávněni nahlížet do dokladů spolku, vyžadovat
informace a vysvětlení od výboru spolku a jeho členů a účastnit se jednání výboru spolku.
Článek 36
Kontrolní komisi spolku tvoří 3 členové volení shromážděním členů spolku. Funkční období
členů kontrolní komise spolku činí 14 měsíců. Za člena kontrolní komise spolku může být člen
spolku zvolen i opakovaně. Členství v kontrolní komisi spolku je neslučitelné s členstvím
ve výboru spolku.
Článek 37
Členové kontrolní komise spolku si ze svých řad volí předsedu komise. Předseda komise řídí
činnost kontrolní komise spolku, svolává její schůze a pověřuje některého z členů komise
vyhotovením zápisu ze schůze komise.
Článek 38
Schůzi kontrolní komise spolku svolává podle potřeby předseda komise z vlastní iniciativy či
na žádost výboru spolku či kteréhokoliv člena kontrolní komise e-mailovou zprávou zaslanou
členům kontrolní komise spolku a zveřejněním na webových stránkách Základní umělecké

školy, Praha 8, Klapkova 25. Nesvolává-li schůzi výboru do 30 dnů ode dne vznesení
požadavku, může tuto schůzi svolat kterýkoliv člen kontrolní komise spolku.
Článek 39
Ustanovení článků 29, 32 a 33 těchto stanov ohledně výboru spolku se přiměřeně použijí i
pro kontrolní komisi spolku.

VIII.
Zásady hospodaření spolku
Článek 40
Spolek může nabývat majetek. Majetek slouží k zabezpečení činnosti spolku. Spolek může
rovněž zřizovat účty u peněžních ústavů.
Článek 41
Spolek hospodaří s finančními prostředky získanými:
a) z ročních členských příspěvků,
b) z dalších příspěvků členů spolku,
c) z dobrovolných příjmů akcí pořádaných spolkem a Základní uměleckou školou, Praha
8, Klapkova 25,
d) z darů jiných osob
e) ze získaných grantů,
f) z pronájmu majetku spolku.
Článek 42
Majetek a prostředky získané dle článku 40 a 41 těchto stanov může spolek využít jen
v souladu s účelem spolku a na podporu cílů, pro něž byl založen.
Článek 43
O hospodářské činnosti spolku, využití majetku a prostředků získaných dle článku 40 a 41
těchto stanov vyhotovuje výbor spolku každoročně zprávu, kterou předkládá k projednání
kontrolní komisi a ke schválení shromáždění členů spolku.

