
STANOVY 

Kruhu přátel Dačického dětského sboru z.s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

Spolek s názvem Kruh přátel Dačického dětského sboru z.s.(dále jen spolek),je samosprávný a 
dobrovolný svazek členů, kteří provozují kulturní,osvětovou,vzdělávací a rekreační  činnost. 

Sídlem spolku je :Základní umělecká škola, Antonínská 93/II, Dačice  380 01. 

Spolku bylo přiděleno IČ: 266 38 240 

II. 

Cíl činnosti a hlavní úkoly 

Cílem spolku je přispívat všemi prostředky,včetně materiálních, k rozvoji činnosti všech složek 
pěveckého sboru při ZUŠ Dačice. 

Hlavní úkoly- 

- prezentovat a hájit zájmy a práva svých členů uvnitř spolku i navenek 
- spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy i s veškerými ostatními 

organizacemi,subjekty a jednotlivci 
- udržovat partnerské vztahy a spolupráci s obdobnými organizacemi a spolky na 

území ČR, ale i v zahraničí 
- organizovat a uskutečňovat metodickou a vzdělávací činnost,veřejnou i 

neveřejnou kulturní činnost,rekreační a poznávací  činnost, publikační činnost a 
to v návaznosti na potřeby Dačického dětského sboru, ale i potřeb vlastní 

- spravovat vlastní a svěřený hmotný majetek a práva 
- vytvářet ekonomickou, finanční a materiálovou základnu pro plnění svých cílů. 

Ke splnění svých cílů, úkolů a poslání může spolek provozovat obchodní,nebo 
obdobnou podnikatelskou činnost 

- může vstupovat do obchodních vztahů a pro tyto účely zakládat, nebo se podílet 
na zakládání jiných právnických osob 

- pečovat o výsledky své práce a uchovávat je, ale i rozvíjet ku prospěchu dalších 
generací 

III. 
Orgány spolku 

 
Orgány spolku jsou: 
a) členská schůze- jako nejvyšší orgán 
b) výkonný výbor- jako výkonný orgán 
c) předseda – jako statutární orgán 

 
1. 



Členská schůze 

1.) Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se schází nejméně 1x do roka, nebo 
vždy,když o to požádá polovina členů a nebo předseda. Koná se nejpozději do 1 měsíce 
od doručení takového podnětu. 

2.) Členská schůze je složená ze všech členů a je oprávněná rozhodovat o všech otázkách, 
které si vyhradí 

3.) Členská schůze zejména-  
- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku spolku 
- stanovuje hlavní směry činnosti 
- schvaluje případné změny 
- určuje výši členského příspěvku, způsob a termín placení 

4.) Členská schůze volí předsedu, tajemníka, hospodáře a ostatní členy výboru.  
5.) Členská schůze a orgány spolku jsou usnášeníschopné,hlasuje-li pro rozhodnutí 

nadpoloviční většina přítomných. 
6.) V případě,že půl hodiny po plánovaném zahájení nenípřítomná nadpoloviční většina 

účastníku s hlasem rozhodujícím,je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. 
 
Výkonný výbor 

1.) Výbor je pětičlenný a je volen na dobu 5 let. V čele výboru stojí předseda, který zastupuje 
spolek navenek a jedná jeho jménem.  

2.) V době nepřítomnosti, případně zaneprázdnění zastupuje předsedu,tajemník spolku 
3.) Člen výboru – hospodář, vede účetnictví, účetní evidenci a to v souladu s obecně 

závaznými přepisy. 
4.) Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi 

zasedáním členské schůze 
5.) organizuje a řídí činnost spolku,rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 
6.) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,pokud toto není pravomoc členské schůze 
7.) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku 
8.) zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy 
9.) výbor může rozhodnout o jiné dělbě činnosti mezi členy výboru 

 
Předseda 
 
1.) Předseda  je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku 

samostatně, zastupuje jej navenek  a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a 
výkonného výboru. 

2.) Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
spolku, připojí svůj vlastnoruční podpis. 

3.) Předsedu volí členská schůze a jeho funkční období je pětileté. 

IV. 

Členství 

1.)  Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí osoba,která se 
ztotožňuje s účelem,cíly spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů 
s ostatními členy spolku. 



 
 

2.) O  přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné 
přihlášky,která obsahuje osobní údaje,tj. jméno, adresa a datum narození. 

3.) Členy spolku jsou členové pěveckého sboru,jejich rodiče, příznivci a přátelé spolku 
 

V. 
Práva a povinosti členů 

1.)  Každý člen spolku je oprávněn a povinen účastnit se jednání orgánů spolku, jehož je 
členem. Má právo hlasovat, podávat návrhy a podněty a dále zúčastnit se akcí, které 
spolek pořádá. 

2.) Člen spolku je povinen dodržovat stanovy a podřídit se rozhodnutí orgánů spolku. 
Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky 

3.) Člen spolku má právo na přesné, úplné a včasné informace o všech aktivitách spolku, 
zejména o stavu hospodaření, nakládání s dotacemi a jinými prostředky z veřejných 
rozpočtů, ale i jsou-li záležitosti řádně vedeny a vykonávány v souladu s právními 
předpisy a stanovami spolku. 

VI. 
Zánik členství 

 Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením na základě písemného 
oznámení člena, vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru z důvodu 
porušení povinností daných stanovami. Vyloučení na základě rozhodnutí výkonného 
výboru v případě, že člen poškozuje svým chováním dobré jméno spolku. 
 Členství rovněž zaniká úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem spolku, bez právního 
nástupce. 
Členská schůze na písemný návrh vyloučeného,přezkoumá rozhodnutí o vyloučení a 
toto buď potvrdí,nebo zruší. Návrh se podává výkonnému výboru ve lhůtě do 15 dnů. 
 

VII. 
Zásady hospodaření 

1.)  Příjmy spolku tvoří příspěvky členů,dary, výnosy z pořádaných akcí a dotace. Získané 
příjmy je spolek oprávněn použít výhradně na plnění cílů spolku. 

2.) Spolek vede účetnictví a podává daňová přiznání na základě obecně závazných 
právních předpisů. O nakládání s prostředky spolku rozhoduje výkonný výbor. 

 
VIII. 

Zánik spolku 

                    Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem, případně   

                    rozhodnutí ministerstva,resp. jiného státního orgánu o rozpuštění spolku. 

 

                   V Dačicích dne: 16. září 2020 

 

3. 



 
 


