Spolek přátel Suš icke ho detške ho šbořu

Stánovy
ČLÁNEK I
Název špolku
1) Název Sdružení přátel Sušického dětského sboru o. s. se s ohledem na § 216 zákona 89/2012 Sb.
(nový občanský zákoník) mění na Spolek přátel Sušického dětského sboru, dále jen SPSDS.

ČLÁNEK II
Sídlo
1) SPSDS sídlí v ulici Lerchova 255, 342 01 Sušice.
2) Na adrese uvedené v bodě 1) článku II spolek také soustavně působí.

ČLÁNEK III
Obecná uštánovení
1) SPSDS bylo založeno v roce 1995 a jeho úkolem je zajišťovat mimoškolní činnost Sušického
dětského sboru.
2) Spolek (dříve občanské sdružení) vznikl registrací Ministerstva vnitra České republiky
dne 23. 3. 1995.

ČLÁNEK IV
Činnošt
1) Hlavní činností spolku SPSDS je zejména všestranná podpora kulturních, společenských a
vzdělávacích aktivit pro členy Sušického dětského sboru.
2) SPSDS k dosažení cíle a plnění svého poslání může:
a) organizovat a uskutečňovat metodickou a vzdělávací činnost, veřejnou i neveřejnou kulturní
činnost, rekreační, poznávací a publikační činnost dle potřeb Sušického dětského sboru,
b) pořizovat movité věci potřebné k plnění svého poslání,
c) udržovat partnerské vztahy a spolupráci s obdobnými organizacemi a spolky na území České
republiky i v zahraničí.
3) Činnost SPSDS musí odpovídat výše uvedeným cílům sdružení a realizuje se zejména pořádáním
koncertů, volnočasových aktivit formou soustředění, letních táborů, pořádáním festivalů,
publikační činností, výměnnými zájezdy, účastí na pěveckých soutěžích na národní a mezinárodní
úrovni apod.
4) Další formy a konkretizaci činností spolku stanoví výbor.
5) Činnost spolku SPSDS plynule navazuje na činnost Sdružení přátel Sušického dětského sboru o. s.

ČLÁNEK V
Členštví
1) Pod pojmem „rodiče“ se v dalším textu považují jak rodiče, tak i zákonní zástupci a osoby trvale
pečující o členy některého oddělení Sušického dětského sboru.
2) Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli
spolku a aktivně se podílí na jeho činnosti, případně ji podporuje.
3) Členovi vzniká členství ve spolku pravdivým vyplněním a následným odevzdáním přihlášky
předsedovi spolku.

4) Členy spolku jsou též rodiče podle čl. V. bod 1), jejichž členství vzniká zaplacením členského
příspěvku ve výši stanovené pro příslušný školní rok za jejich dítě, které je členem některého
oddělení Sušického dětského sboru.
5) Členství zaniká:
a) úmrtím,
b) dobrovolným ukončením členství v Sušickém dětském sboru ze strany člena,
c) dobrovolným ukončením členství ve výboru SPSDS ze strany člena,
d) zánikem spolku SPSDS,
e) vyloučením člena výborem SPSDS.
2) O vyloučení člena rozhoduje výbor v následujících situacích:
a) Dojde-li ze strany člena k hrubému porušení obecně závazných právních norem v době
zkoušek či akcí pořádaných SPSDS,
b) pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ve stanovené lhůtě a stanovené výši,
c) pokud člen spolku poškodí dobré jméno SPSDS,
d) pokud člen dlouhodobě nebude docházet na zkoušky Sušického dětského sboru a nebude se
účastnit pořádaných akcí.
3) Návrh na vyloučení člena podává sbormistr.
4) Rozhodnutí o vyloučení je členovi doručeno písemně na adresu jeho bydliště. Proti rozhodnutí se
člen může odvolat do 14 dnů od doručení k výboru, jehož rozhodnutí je konečné.
5) V případě zániku členství je člen okamžitě vymazán ze seznamu členů.
6) Výše členských příspěvků je upravena následovně:
a) Členové SPSDS platí 1x ročně členské příspěvky a příspěvky na obnovu krojů (dále jen
„příspěvky“),
b) výši příspěvků, způsob a termín jejich placení stanovuje výbor a smí ji měnit jednou za rok,
c) základní sazba příspěvků se stanovuje na období jedno školního roku za jednoho člena
v SPSDS,
d) sníženou sazbu příspěvků může výbor stanovit pro mladší sourozence člena ve SPSDS,
e) v odůvodněných případech může být předsedou spolku vyměřen členovi mimořádný snížený
příspěvek,
f) člen spolku podle čl. V. bod 2), který byl zvolen do výboru, je od placení příspěvků
osvobozen.
7) Předseda spolku SPSDS vede seznam aktuálních členů. Člen je do seznamu vepsán po nabytí
členství, ze seznamu je odepsán po pozbytí členství.
8) Seznam členů SPSDS není veřejný, členům spolku je však umožněno do něj kdykoli nahlédnout
v sídle spolku.

ČLÁNEK VI
Přává á povinnošti členů
1) Členové mají tato práva:
a) Právo volit a být voleni do orgánů SPSDS,
b) právo být informován o činnosti a hospodaření SPSDS,
c) právo si u předsedy SPSDS vyžádat k nahlédnutí materiály týkající se hospodaření SPSDS –
žádost se podává písemně, žádosti je vyhověno do 30 dní od podání,
d) právo si v sídle spolku vyžádat k nahlédnutí seznam členů,
e) právo na zapůjčení sborového kroje.
2) Členové mají tyto povinnosti:
a) Dodržovat stanovy SPSDS,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů SPSDS ve vztahu k jejich členství v SPSDS,
c) neprodleně informovat předsedu spolku a sbormistra o ukončení členství v SPSDS,
d) informovat předsedu spolku o změně osobních údajů – jména, adresy bydliště, telefonu,
emailu a dalších údajů potřebných k zajištění činnosti spolku,
e) uhradit příspěvky ve stanovené výši a lhůtě stanovené výborem,
f) ubytovat 1-2x ročně člena partnerského sboru při sborových výměnách, nemůže-li zpěvák ze
závažných důvodů tuto povinnost splnit, zaplatí příspěvek ve výši stanovené výborem,

g) řádně pečovat o zapůjčený kroj a po ukončení členství v Sušickém dětském sboru jej
neprodleně odevzdat; v případě poškození kroje zajistit jeho opravu na vlastní náklady, při
ztrátě nebo zničení jej uhradit ve výši pořizovací ceny.

ČLÁNEK VII
Ořgány SPSDS
1) SPSDS má dva orgány – statutární orgán a nejvyšší orgán.
2) Statutárním orgánem SPSDS je předseda.
3) Nejvyšším orgánem SPSDS je výbor SPSDS.

ČLÁNEK VIII
Předšedá
1) Předseda je statutární orgán spolku. Jedná se o orgán individuální.
2) Předseda má následující kompetence:
a) vystupuje jménem spolku,
b) zastupuje spolek, popřípadě pověří zastoupením jiného člena výboru nebo sdružení spolku,
c) je-li třeba urgentně rozhodnout o věci, která se týká organizace spolku, a není z časových
důvodů možné svolat výbor, rozhodne předseda. Toto předsedovo rozhodnutí je pak na
nejbližším jednání výboru projednáno, a pokud se výbor vyjádří nesouhlasně ke stanovisku
předsedy, je rozhodnutí změněno, je-li to ještě možné.
d) spravuje majetek spolku.
3) Předseda je volen z řad členů výboru.
4) Osoba ucházející se o funkci předsedy může být navržena jakýmkoli členem výboru. Předseda se
odhlasuje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.
5) Předsedův mandát zaniká:
a) Úmrtím,
b) uplynutím volebního období,
c) ukončením členství ve spolku,
d) odstoupením,
e) odvoláním výborem.
6) Volební období předsedy je pětileté. Opakovaná volba je možná. Před uplynutím volebního
období může předsedu odvolat výbor.
7) Předsedovou povinností je v případě svého odstoupení z funkce či ukončení členství ve spolku
svolat do 30 dnů schůzi výboru, na které se zvolí nový předseda.
8) V případě úmrtí předsedy svolá sbormistr do 30 dnů schůzi výboru, na které bude zvolen nový
předseda.

ČLÁNEK IX
Výboř SPSDS
Výbor SPSDS je nejvyšším orgánem spolku. Jedná se o orgán kolektivní.
Výbor má nejméně 9 členů, kteří jsou zvoleni ustavující členskou schůzí.
Další členové výboru mohou být kooptování na základě návrhu kteréhokoli člena SPSDS.
Sbormistři jsou automaticky členy výboru bez volby.
Schůze výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně 5x ročně.
Výbor rozhoduje formou usnesení nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas
předsedy spolku.
7) Veškeré funkce v rámci výboru jsou dobrovolné a čestné.
8) Náplní práce výboru je zejména:
a) koordinovat a řídit činnost spolku,
b) vést potřebnou dokumentaci o své činnosti, pověřovat členy výboru a spolku úkoly,
c) volit a odvolávat ze svého středu předsedu spolku,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

d) určovat výši příspěvků, způsob a termín jejich placení, v případě nedodržení termínu
zaplacení příspěvků může výbor požadovat po členovi zaplacení nákladů na jednotlivé
akce v plné výši,
e) rozhodovat o přijetí žadatele o členství ve spolku za člena a o vyloučení člena ze spolku,
f) rozhodovat o hospodaření s finančními prostředky,
g) schvalovat výsledek hospodaření spolku,
h) rozhodovat o změně stanov.

ČLÁNEK X
Hošpodáření Spolku přátel Sušického dětského sboru
1) Činnost SPSDS je hospodářsky zajištěna:
a) Z členských příspěvků,
b) z výtěžků akcí pořádaných SPSDS,
c) z příspěvků organizací a institucí,
d) z darů institucí, jednotlivců, apod.
2) Správa majetku SPSDS přísluší předsedovi.
3) Hospodaření s financemi a majetkem je vedeno v souladu s platnými předpisy.
4) Výtěžek z akcí pořádaných SPSDS slouží plně k podpoře činnosti Sušického dětského sboru.

ČLÁNEK XI
Zánik spolku SPSDS
1)
2)
3)
4)
5)

O zániku SPSDS rozhodne výbor SPSDS nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů.
Spolek zaniká současně se zánikem Sušického dětského sboru.
Při zániku spolku sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.
Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
Likvidační zůstatek spolku nabídne likvidátor spolku s obdobným účelem.

ČLÁNEK XII
Závěřečná uštánovení
1) Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí Spolku přátel Sušického dětského sboru
dne dd.mm.rrrr.
2) Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
3) Těmito stanovami se ruší původní stanovy ze dne 23. 3. 1995.
V Sušici dne dd.mm.rrrr.
(podpis předsedy spolku)
Předseda spolku

