
STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ PŘI ZUŠ JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA
MORAVĚ

Čl. I
Úvodní ustanovení

Unie  rodičů  občanské  sdružení  při  ZUŠ Jana  Štursy Nové Město  na  Moravě,  která  byla
Ministerstvem vnitra registrována dne 23. listopadu 2012, čj. VS/1-1/91 007/12-R, a které
bylo přiděleno identifikační číslo  01251732, se podle § 3045 Zák. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku považuje za spolek. V souladu s § 214 a následujících Zák. 89/2012 Sb. schválila
15.10.2015 valná hromada následující znění stanov spolku, které nahrazují v plném rozsahu
stanovy občanského sdružení.  

Čl. II
Základní ustanovení

Název spolku: 
Spolek rodičů při ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě (dále jen „Spolek“)
Sídlo spolku:
Vratislavovo nám. 121, 592 31  Nové Město na Moravě

Čl. III
Účel a činnost spolku

Základním cílem Spolku je podporovat a rozvíjet činnost žáků ZUŠ Jana Štursy Nové Město
na  Moravě (dále  jen  „školy“)  a  ve  spolupráci  s  pedagogickým sborem školy organizovat
zábavní, vzdělávací a kulturní akce pro žáky školy a podporovat vybrané projekty školy.

Činnost Spolku:
1. připravovat a organizovat zábavní, vzdělávací a kulturní akce pro žáky školy
2. spolupracovat při zajišťování, organizování a financování soutěží a exkurzí ke zvýšení

dovedností a znalostí žáků
3. seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na

jejich vyřizování
4. seznamovat  rodiče  a  veřejnost  s výchovnými  a  vzdělávacími  cíli  a  úkoly  školy  a

s úlohou rodičů při jejich naplňování
5. získávat finanční zdroje pro svoji činnost
6. podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole

Čl. IV
Zásady členství, práva a povinnosti členů

Členství  ve  Spolku  je  dobrovolné.  Členem může  být  každý  občan  starší  18-ti  let,  který
souhlasí  se  stanovami  a  programem  Spolku.  Členem  se  stává  po  zaplacení  členského
příspěvku schváleného Valnou hromadou pro daný školní rok.

1. Členové Spolku mají právo podílet se na chodu Spolku, právo být voleni do orgánů
Spolku, právo účastnit se schůzí Spolku a hlasovat o všech projednávaných bodech. 

2. Členové Spolku mají právo být informováni o činnosti Spolku a podávat návrhy a
podněty k činnosti. 



3. Členové Spolku přispívají  na  činnost  příspěvkem způsobem stanoveným pro  daný
školní rok Valnou hromadou.

4. Členové  Spolku  jsou  povinni  jednat  ve  shodě  se  Stanovami  Spolku,  zodpovědně
vykonávat svěřené funkce a pracovní činnosti ve Spolku.

5. Členové Spolku mají právo kdykoli ze spolku vystoupit. Členství ve Spolku zaniká
písemnou  dohodou  o  zániku  členství,  neuhrazením  členského  příspěvku  na  daný
školní rok, nebo doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo
doručením  oznámení  o  vyloučení  člena  Valnou  hromadou,  úmrtím  člena,  nebo
zánikem Spolku.

6. Člen  Spolku  může  být  vyloučen  ze  spolku  rozhodnutím  Valné  hromady,  zejména
pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu
se stanovami, nebo cíli Spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno
Spolku. 

7. Povinností člena Spolku je dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí orgánů
Spolku.

Čl. V
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada, jako nejvyšší orgán
b) Předseda, jako statutární orgán
c) Místopředseda 

Valná hromada:
a) skládá se ze všech členů Spolku
b) volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu
c) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně. Pozvánka je zveřejněna na nástěnce,

případně internetových stránkách, ZUŠ Jana Štursy nejméně 7 dní předem, současně je
zaslaná na známé e-mailové adresy členů

d) koordinuje činnost Spolku a jeho poslání
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy
f) rozhoduje o změnách stanov
g) rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku
h) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku
i) schvaluje výsledek hospodaření Spolku
j) rozhoduje o naložení s majetkem Spolku při jeho zániku
k) valná hromada je usnášení schopná v jakémkoli počtu přítomných členů a návrh je

přijat při nadpolovičním počtu hlasů přítomných pro, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy 

l) jsou na ni zváni zástupci vedení školy ZUŠ Jana Štursy, případně ostatní zaměstnanci 
m) organizuje  činnost  spolku  vždy  společně  s rodiči  a  učiteli,  kteří  projeví  zájem  o

zapojení do činnosti Spolku.
n) z každého zasedání je vyhotovován zápis.

Předseda:
a) je statutárním orgánem Spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony
b) jedná jménem Spolku
c) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením valnou hromadou do funkce
d) funkční  období  stanoveno  na  3  roky,  v případě,  kdy  nedojde  ke  zvolení  nového

předsedy po uběhnutí  funkčního období,  vykonává stávající  předseda funkci  až do
doby zvolení nového předsedy



e) pověřuje jiné osoby k jednání jménem Spolku formou písemné plné moci
f) navrhuje vnitřní předpisy Spolku
g) spravuje majetek Spolku
h) svolává a řídí Valnou hromadu
i) předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření
j) výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání Valnou hromadou, dohodou, úmrtím,

zánikem spolku, vypršením funkčního období
k) umožňuje všem členům Spolku nahlížet do zápisů z Valných hromad, jeho rozhodnutí

a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku.

Místopředseda:
a) zastupuje předsedu Spolku v době,  kdy ten nemůže svoji  funkci vykonávat,  pokud

předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem Spolku
b) zajišťuje vedení administrativy,  účetnictví a dokumentace Spolku, včetně archivace

písemností

Čl. VI
Zásady hospodaření

1. Hospodaření  spolku  je  podřízeno  jeho  cílům  uvedeným  v čl.  II.  Těchto  stanov
s ohledem na platné právní normy a předpisy. 

2. Hospodaření spolku zajišťuje místopředseda, který spolupracuje s předsedou Spolku. 
3. O hospodaření Spolku je místopředseda povinen vést evidenci a účetnictví v souladu

s platným  zněním  zákona  o  účetnictví.  Účetním  obdobím  je  hospodářský  rok,
shodující se se školním rokem, vždy od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího.

4. Zpráva  o  hospodaření  za  uplynulý  školní  rok,  resp.  kalendářní  rok  je  veřejně
prezentována na webových stránkách ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, nebo
vyvěšením v budově školy.

5. Hospodaření Spolku je kontrolováno jednou ročně členem Spolku zvoleným na Valné
hromadě.

Čl. VII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí  Valné  hromady  Spolku,  nebo  pravomocným  rozhodnutím  příslušných
státních orgánů. 

2. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora
a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. 

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení

1. Není-li  v  těchto  stanovách  uvedeno  jinak,  řídí  se  organizace  a  činnost  spolku
ustanoveními § 214 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 

V Novém Městě na Moravě 15.10.2015


