
SPOLEK PŘÁTEL 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 

 

S T A N O V Y 
 

Článek I. 

Název, forma a sídlo  

Název spolku zní: Spolek přátel Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem 

Spolek přátel Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem (dále jen „Spolek“) je právnickou 

osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění.  

Sídlem spolku je: Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  

 

Článek II. 

Účel Spolku 

Účelem spolku je všestranná podpora a propagace kulturních, společenských, výchovných a 

vzdělávacích aktivit Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem, příspěvkové organizace (dále 

jen „ZUŠ“) a zvýšení úrovně kulturního života a umělecké vzdělanosti v regionu působnosti ZUŠ.  

 

Hlavní činnost Spolku 

Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného výše v tomto článku stanov, co by 

společného zájmu jeho členů. Hlavní činností Spolku je tak zejména:   

a) propagace činnosti ZUŠ a kulturních akcí pořádaných ZUŠ  

b) realizace, koordinace, podpora a prosazování akcí na veřejnosti, propagační, reklamní, ediční 

a jiné činnosti podporující rozvoj Spolku a ZUŠ  

c) prosazování oprávněných zájmů žáků ZUŠ a jejich rodičů  

d) poskytování materiální, finanční a jiné pomoci žákům ZUŠ či jejich rodičům.  

 

Článek III. 

Členství, práva a povinnosti členů Spolku  

a) Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami. Členství 

právnických osob je vyloučeno. 

b) Členství vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: 

ba) dnem vzniku spolku při založení spolku  

bb) dnem rozhodnutí Výboru Spolku o přijetí za člena na základě písemné přihlášky uchazeče o 

členství. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické 

spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Před přijetím 

uchazeče za člena musí tento uchazeč zaplatit schválený členský příspěvek na dané období. 

Výbor Spolku rozhodne o přijetí uchazeče za člena nejpozději do 1 měsíce od doručení přihlášky 

Spolku. Pokud rada rodičů v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že zájemce o členství ve spolku 

byl přijat. 

Spolek vrátí členský příspěvek uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode 

dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena spolku. 

 

Základní práva členů jsou:  

a) účastnit se spolkového života organizovaného Spolkem při splnění stanovených podmínek pro 

jednotlivé akce,  



b) účastnit se členských schůzí Spolku s právem hlasovat, podávat návrhy a námitky, žádat jejich 

projednání a informace o řešení, vyžadovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření,  

c) volit a být volen do orgánů Spolku,  

d) být informován o činnostech organizovaných Spolkem.  

 

Základní povinnosti členů:  

a) dodržovat stanovy, hájit demokratické principy Spolku a odpovědně vykonávat svěřené funkce,  

b) plnit usnesení orgánů spolku, 

c) upozorňovat orgány Spolku na nedostatky,  

d) chránit majetek Spolku, 

e) řádně a včas platit členské příspěvky, 

f) neprodleně hlásit změnu údajů nezbytných pro řádnou evidenci členů Spolku.  

 

Členské příspěvky:  

a) Členský příspěvek se hradí ročně, vždy pro období od 01.09. daného roku do 31.08. následujícího 

roku („školní rok“). Členský příspěvek je splatný nejpozději do 31.10. školního roku. 

b) Výši členského příspěvku člena spolku určuje členská schůze. 

c) Zanikne-li členství člena spolku během příslušného kalendářního roku, členský příspěvek ani jeho 

poměrná část se členovi nevrací. 

 

Členství zaniká:  

a) na základě doručeného oznámení člena Spolku o ukončení členství a vystoupení ze Spolku; 

členství pak zaniká uplynutím výpovědní doby 1 měsíc, která začíná prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku  

b) vyloučením člena pro porušování stanov nebo pro jiné porušení svých povinností vyplývajících 

z členství ve Spolku; o vyloučení člena rozhoduje Výbor Spolku, proti jeho rozhodnutí může člen 

podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o 

vyloučení. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo 

dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho 

námitek.  

c) nezaplacením členského příspěvku pro příslušný školní rok v termínu nejpozději do 31.12. 

příslušného školního roku, 

d) písemnou dohodou uzavřenou mezi Spolkem a členem Spolku; členství končí dnem sjednaným 

v této dohodě, 

e) úmrtím člena,  

f) zánikem Spolku bez právního nástupce.  

 

Článek IV. 

Orgány Spolku  

Orgány Spolku jsou: 

a) členská schůze 

b) výbor  

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Skládá se ze všech členů Spolku. 

Do působnosti členské schůze patří: 

a) rozhodování o změně stanov 

b) volba a odvolání členů výboru 

c) rozhodování o základních koncepčních otázkách činnosti spolku 

d) rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků 



e)  schvalování zásad hospodaření a účetní závěrku, rozhodování o rozdělení a užití zisku, popř. 

způsobu úhrady ztráty; rozhodování o významných majetkových dispozicích 

f)  přezkoumávání rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku 

g)  další případy, které do působnosti nejvyššího orgánu Spolku svěřuje zákon, jiný právní předpis 

nebo stanovy. 

Členská schůze si dále může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které 

stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují. 

 

Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. 

Členskou schůzi svolá výbor k zasedání rovněž vždy, když o to písemně požádá alespoň třetina členů 

Spolku. 

Termín konání členské schůze spolu s návrhem jejího programu se členům Spolku oznámí písemně 

nejméně 15 dnů před dnem jejího konání. 

Člen Spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě 

písemné plné moci.  

Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomno 30% všech členů Spolku. 

Každý člen Spolku disponuje na členské schůzi jedním hlasem. 

Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Spolku. 

 

Výbor je statutárním orgánem Spolku. Má 3 členy, kteří jsou volení členskou schůzí z členů Spolku.  

Výbor je výkonným orgánem spolku. Výboru přísluší: 

a) řídit činnost Spolku a rozhodovat o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo těchto 

stanov v působnosti členské schůze 

b) projednávat a schvalovat plán činnosti a návrh rozpočtu na následující období  

c) rozhodovat o vyloučení člena Spolku 

d) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh 

na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty 

e) připravovat a zajišťovat jednotlivé akce pořádané Spolkem 

 

Členem výboru může být zvolen pouze člen družstva, který splňuje podmínky pro výkon funkce podle 

příslušných právních předpisů.  

Funkční období členů výboru činí 5 let, členové výboru mohou být voleni opětovně na další funkční 

období. 

Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří vystupují vůči třetím osobám v postavení 

předsedy a místopředsedy Spolku. 

Za Spolek jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru. Je-li však pro platnost právního 

jednání, které činí výbor, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů výboru 

Spolku.  

Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru svolává jeho předseda nebo místopředseda. Výbor 

rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 
 

 

Článek V. 

Hospodaření Spolku  

Finanční a majetkové zdroje Spolku tvoří:  

a) členské příspěvky  

b) výnosy z akcí pořádaných Spolkem  

c) výnosy z dalších akcí pořádaných podle článku II. těchto stanov  

d) dotace a finanční příspěvky na projekty  

e) dotace a příspěvky sponzorů, dárců a jiných plátců  

f) jiné příjmy  



Majetek Spolku je vlastnictvím Spolku jako celku. Nabývání majetku a jeho převody, pozbývání 

a hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními normami.  

Finanční prostředky lze použít výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně 

podložené účetními doklady.  

 

Článek VI. 

Zrušení a likvidace spolku 

Spolek se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů 
stanovených zákonem. 
O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze. 
Po zrušení spolku se vyžaduje likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. 
Rozhodne-li členská schůze o zrušení spolku s likvidací, ustanoví likvidátora. 
Při likvidaci spolku se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů. 
Zrušuje-li se spolek při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se 
rozumí fúze nebo rozdělení spolku. 
 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení  

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

Stanovy byly jednomyslně schváleny zakladateli spolku dne 19. dubna 2018. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. 

 

 

Zakladatelé se shodli na výše uvedeném obsahu stanov „Spolku přátel Základní umělecké školy 

Bystřice pod Hostýnem“ se sídlem na Masarykově náměstí 133, 768 61, Bystřice pod Hostýnem. 

 

V Bystřici pod Hostýnem 19. dubna 2018 

 

 

 

 


