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STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU  

 

 

Článek 1 

Název a sídlo spolku 

 

(1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen „spolek“). 

 

(2) Sídlo spolku se nachází na adrese: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou. 

 

(3) IČO spolku: 26615959 

 

 

Článek 2  

Charakter spolku, hlavní činnost a účel spolku 

 

(1) Spolek je dobrovolným nepolitickým svazkem zákonných zástupců žáků Základní 

umělecké školy Zruč nad Sázavou (dále jen „škola“) a dalších osob.  

 

(2) Spolek hájí a prosazuje zájmy žáků školy, jejich vzdělání a výchovu, rozvoj osobnosti 

v uměleckých oborech a podmínky pro jejich uplatnění ve společnosti.  

 

(3) Spolek je nezávislý na politických stranách, státních orgánech a jiných subjektech. 

K zabezpečení svých úkolů jedná se školami, orgány samosprávy a státní správy, jakož i 

s jinými soukromými a veřejnými subjekty.  

 

(4) Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a 

školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.  

 

(5) Spolek zejména: 

a) seznamuje zákonné zástupce žáků školy, další členy spolku a veřejnost se vzdělávacími a 

výchovnými cíli a úkoly školy a s úlohou zákonných zástupců a dalších členů spolku při jejich 

naplňování, 

b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování, 

c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 

k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. 

 

(6) Zisk z činnosti spolku může být použit pouze k naplnění hlavní činnosti a účelu spolku 

nebo pro správu spolku. 

 

 

Článek 3 

Vznik členství ve spolku 

 

(1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být zákonný zástupce dítěte, které 

je žákem školy v příslušném školním roce. Členem spolku může být i jiná zletilá a plně 

svéprávná osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Zájemce o členství se stane 

členem v okamžiku schválení předsedou spolku (dále jen „předseda“). 
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(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.  

 

 

Článek 4 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

(1) Každý člen je oprávněn zejména: 

a) účastnit se činnosti spolku, být o ní informován, předkládat spolku návrhy, připomínky a 

podněty týkající se jeho činnosti, 

b) být informován o hospodaření spolku; na žádost člena mu musí být umožněno nahlížet do 

účetnictví spolku, 

c) účastnit se členské schůze, vznášet na členské schůzi návrhy, připomínky a podněty k 

projednávaným bodům, hlasovat o projednávaných bodech, 

d) volit orgány spolku a být do nich volen. 

 

(2) Každý člen je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku,  

b) řádně plnit usnesení orgánů spolku v souladu s účelem činnosti spolku, 

c) platit řádně a včas členské příspěvky dle čl. 6 stanov, 

d) chránit majetek spolku, užívat majetek spolku tak, aby spolku nevznikla škoda. 

 

 

Článek 5  

Zánik členství ve spolku 

 

Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena na základě oznámení předsedovi spolku, 

b) písemnou dohodou spolku a člena spolku, 

c) vyloučením člena, a to v případě, že je v prodlení se splacením členského příspěvku déle 

než 30 dnů, nebo v případě, že zneužil majetek spolku pro svou soukromou potřebu; o 

vyloučení rozhoduje předseda spolku, rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. 

V případě prodlení se splacením členského příspěvku spolek před rozhodnutím o vyloučení 

zašle členovi výzvu s přiměřenou lhůtou k zaplacení.  

d) skončením příslušného školního roku (tj. k 31. 8.), ve kterém přestalo být dítě člena žákem 

školy; pokud však tento člen oznámí písemně nejpozději 31. 8. příslušného kalendářního roku 

předsedovi spolku, že chce nadále zůstat členem, členem zůstane.  

e) smrtí člena.  

 

 

 

Článek 6 

Členské příspěvky 

 

(1) Každý člen je povinen platit každoročně členský příspěvek. 

 

(2) Výši členského příspěvku určí členská schůze. Výše členského příspěvku je pro všechny 

členy spolku stejná.     
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Článek 7 

Hospodaření spolku 

 

(1) Spolek vede deník příjmů a výdajů, má zřízen běžný účet u České spořitelny.  

 

(2) Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z pořádání koncertů a jiných 

kulturních akcí.  

 

(3) Výdaje spolku jsou určeny zejména pro finanční pomoc škole při účastech žáků na 

soutěžích, příspěvky na kulturní akce pořádané školou, na návštěvy koncertů, výstav a jiných 

kulturních akcí jednotlivými třídami nebo žáky školy.  

 

 

Článek 8 

Orgány spolku 

 

(1) Orgány spolku jsou členská schůze, předseda, pokladník a kontrolní komise.   

 

(2) Do orgánů spolku mohou být voleni jen členové spolku. 

 

(3) Funkce předsedy, pokladníka a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.  

 

 

Článek 9 

Členská schůze 

 

(1) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. 

Schází se podle potřeby, nejméně jednou ročně. Pozvánka na členskou schůzi je zaslána 

každému členovi nejméně 30 dnů před termínem konání schůze, a to formou emailové zprávy 

nebo dopisem na adresu trvalého pobytu. Písemná pozvánka musí být také vyvěšena v sídle 

školy a na internetové stránce školy.   

 

(2) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku. Rozhoduje většinou 

hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.  

 

(3) Členská schůze zejména: 

a) volí a odvolává předsedu, členy kontrolní komise a pokladníka, 

b) rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku v souladu s jeho účelem,  

c) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změně, 

d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulý školní rok a účetní závěrku za 

předchozí účetní období, včetně způsobu použití zisku/úhrady ztráty, 

e) určuje výši členských příspěvků, 

f) rozhoduje o vynaložení prostředků a o investicích spolku k podpoře aktivit školy, 

g) rozhoduje o zrušení spolku. 

 

(4) V případě, že členská schůze není usnášeníschopná, svolá předseda náhradní zasedání 

členské schůze tak, aby se konalo do šesti týdnů ode dne původního zasedání. Náhradní 

zasedání členské schůze musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněnými body jednání. 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi musí být zaslána do patnácti dnů ode dne původního 
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zasedání.  V případě náhradního zasedání je členská schůze způsobilá se usnášet bez ohledu 

na odst. 2 tohoto článku.  

 

(5) O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu ze zasedání 

členské schůze zajistí předseda spolku. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků zasedání 

členské schůze.  

 

Článek 10 

Předseda spolku 

 

(1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek ve všech 

záležitostech. Předseda za spolek jedná tak, že k písemnému právnímu jednání připojí svůj 

podpis a razítko spolku. Funkční období předsedy je pět let.   

 

(2) Předseda řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami 

nebo zákonem svěřeny jiným orgánům spolku.  

 

 

Článek 11 

Pokladník 

 

(1) Pokladník odpovídá za správu peněžních prostředků spolku, zejména zajišťuje výběr a 

evidenci členských příspěvků, příjem a výdej jiných hotovostních plateb. 

 

(2) Pokladník nakládá s peněžními prostředky uloženými na účtu spolku u banky.  

 

(3) Funkční období pokladníka je pět let. 

 

 

Článek 12 

Kontrolní komise 

 

(1) Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny, zda spolek vykonává 

činnost v souladu se stanovami a právními předpisy a kontroluje hospodaření spolku.  

 

(2) Kontrolní komise kontroluje činnost předsedy a pokladníka. Za tímto účelem je kterýkoliv 

člen komise oprávněn nahlížet do všech dokladů týkajících se spolku, seznámit se se stavem 

peněžních prostředků na účtu spolku a provedenými platbami. 

 

(3) Člen kontrolní komise má právo požadovat k jednotlivým záležitostem vysvětlení od 

předsedy, pokladníka nebo jednotlivých členů spolku.  

 

(4) O výsledcích kontrol informuje kontrolní komise nejméně jednou ročně členskou schůzi. 

Pokud kontrolní komise zjistí nedostatky, upozorní na ně předsedu a členskou schůzi. 

 

(5) Předseda předkládá každoročně kontrolní komisi k projednání účetní závěrku spolku za 

předchozí účetní období, včetně způsobu použití zisku/úhrady ztráty, a zprávu o činnosti 

spolku za příslušný školní rok. Kontrolní komise vypracuje k těmto podkladům stanovisko a 

toto předá členské schůzi.  
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(6) Kontrolní komise má tři členy. Funkční období členů kontrolní komise je pět let. 

 

 

Článek 13 

Zánik funkce člena orgánu 

 

Funkce předsedy, pokladníka a člena kontrolní komise zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) smrtí, 

c) odvoláním z funkce členskou schůzí, 

d) odstoupením z funkce na základě oznámení v písemné formě předsedovi spolku; v případě 

odstoupení předsedy členům kontrolní komise, 

e) zánikem členství ve spolku. 

 

 

Článek 14 

Zrušení spolku  

 

Spolek se zrušuje kromě dalších případů uvedených v občanském zákoníku rozhodnutím 

členské schůze. V případě, že členská schůze rozhodne o zrušení spolku, rozhodne zároveň o 

způsobu vypořádání majetku spolku a o naložení s likvidačním zůstatkem. 

 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) V záležitostech výslovně neupravených těmito stanovami se spolek řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

(2) Stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím členské schůze, a to výlučně v písemné 

formě.  

 

(3) Stanovy byly schváleny na zasedání členské schůze dne 1. 12. 2015. Konání zasedání je 

potvrzeno zápisem ze dne 1. 12. 2015.  

 

(4) Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 2. 12. 2015. V okamžiku nabytí účinnosti těchto 

stanov se zrušují stanovy dosavadní.  

 

 

 

 

 


