Zápis z členské schůze spolku
Sdružení rodičů při ZUŠ Chotěboř
konané dne 15. ll. 2018.

•

Členská schůze byla svolána dne 15. 10. 2018 svolavatelem Ing. Romanem Juránkem dle
podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině
přítomných.

Program členské
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, 7.
8.

schůze:

Zahájení, sepsání listiny přítomných, návrh pravidel pro jednání schůze
Informace ředitele školy
Slovo svolavatele a volba předsedajícího
Schválení návrhu nového názvu
Schválení návrhu nových stanov
Schválení výše členského příspěvku
Volba orgánů spolku
Diskuze, závěr

Ad 1)
Přítomní, kteří

se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,
se zapsali do listiny přítomných a ke svému jménu přidali podpis. Listina přítomných tvoří
přílohu tohoto zápisu. Spolek měl ke dni konání členské schůze 46 členů.

Ad2)
Svolavatel sdělil počet přítomných a rozhodl, že je schůze usnášeníschopná. Svolavatel navrhl
pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího.
Přítomní pověřili jako:
předsedajícího schůze ing. Romana Juránka
zapisovatele Janu Sokolovou
a ověřovatele Bc. Martinu Kopeckou
Ad 3)
Jelikož spolek vznikl před rokem 2014, může si ponechat původní název spolku Sdružení
rodičů a přátel školy při ZUŠ Chotěboř dle novely NOZ (460/2016 Sb. Část první, čl. II,
odstavec 6).
Hlasování pro ponechání původního názvu:
počet hlasujících PRO 24
počet hlasujících PROTI O
zdržel se hlasování O
Ad4)
Předsedající přítomné

seznámil s návrhem nových stanov dle nového občanského zákoníku,
které tvoří přílohu tohoto zápisu. Součástí stanov je i uvedení adresy sídla spolku.
počet hlasujících PRO 23
počet hlasujících PROTI O
zdržel se hlasování 1
Stanovy tak byly usnesením

schůze jednomyslně

1

schváleny - neschváleny

v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.
Ad 5)
Členy vy'boru byli zvoleni:

1. Ing. Roman Juránek

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

2. Kopecká Martina

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

3. Ziklová Petra

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

4. Sokolová Jana

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

5. Škarydová Helena

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

6.

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

Klečanská

Bohuslava

7. Slaninová Andrea

Členy kontrolního výboru byli zvoleni:

1. Hošková Petra

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

2. Krbec Jan

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

3. Mrvová Adéla

(PRO: 23

PROTI: O

ZDRŽEL/A SE: 1)

Ad6)
Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkoval přítomným za účast.
Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byl pověřen Ing. Roman Juránek.

V Chotěboři, dne 15. ll. 2018
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Listina přítomných

členů

11
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se

zúčastnil/a členské schůze

ZUŠ Chotěboř, která se uskutečnila dne 15. ll. 2018.

•

Poř. č.

Jméno a příjmení

'

J,

Lr,
,--

J'

&
:j,

.c::~

J41V1 .f C' /čoL .O VA

1

'~/jL__

fi"R)Yf{_..

rn~

\.t.~ c~

r>A--U

L.'/~ """-'

(,
).

MQ((O,

,1o.

~{luc;

1L.

]1;_,_ T /(__ /{ C<.S Té i(

17-.
1<(

11.
w,
2--1,
'ft-

21
Q_

Lf.

~
):1!
')

/~t

,,,

I~
~

~

1

!

kv-~ e___.-V\

J !tJ../ l 4 fí Lt? .(
jt;Lr1 (c r~ ~.- M2..c c 4/
?E-Ivr- rt::/C- ('eG/~

j

Jj_J\
·l'_

7'0~/
I

jl;17<.1- .//~~() t::f

(

y:

~{...--_

I

~_1--~1~1

~§

'!ÁtvA ~fT)LovA;

ce~-J_.J

v//vf11fY vi
~ 1--u'iv /1tL'17 14~

,;~Ar f pi("

I.

. !

;;: B
I
I ~ /)/ 1/ltt,
f

v·

r

V

l!~tt'tt((. ~f}r /
:lcvW:t, ).I,//1.~1J

I C4tA

J

lťL

(

I /Ji.)

lO"-iAfV

/

fL-!
h:~cLu

r

I

·11-

1C.

I.K.------~

\-f{VOVQ(

fkt '~ LcvélJ
.J\/JA ťfmt!JoVA r

,1r:

(

~~N61(

'l,C! /f-r ) U v.f

!; )J!TI//1 h'-lecj_f
/(p.._.;--z_ \?~c

1'J.
1/i.t,

J/tJ:t r6-z--<, / /)
A-~

(

I\1Lcff1L~ dlqn1n~
j/}/(

při

Podpis

/~.Z,&~

.tf

[.

spolku Sdružení rodičů

-J-/ (~jf/UE7(

. ',/;v-tJ
JPvVlf

I3c.,r/·-'~ ~otrrt- ,.

#~--

!~/LL
I))~

\h~
~

Listina přítomných na členské schůzi Sdružení rodičů při ZUŠ Chotěboř, uskutečněné dne 15. ll. 2018.

Stránka 1

Zápis zjednání výboru spolku
Sdružení rodičů při ZUŠ Chotěboř
konaného dne 15. 11. 2018.

•

Jednání výboru se konalo hned po zasedání členské schůze a zúčastnilo se ho 7
zvolených členů výboru.
Přítomní členové

se podepsali na tuto listinu, která zároveň slouží jako listina

přítomných.

Program Výboru:
1) Volba předsedy.
Ad1)
Předsedou

a individuálním statutárním orgánem byl v souladu se schválenými
stanovami zvolen Ing. Roman Juránek.
počet hlasujících PRO:
6
počet hlasujících PROTI: o
zdržel se hlasování:
1
Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byl pověřen Ing. Roman
Juránek.

V Chotěboři, dne 15.

11. 2018

. . . . . b.Jd.. . . . . . . .
Ing. Roman Juránek

předseda

... /?.P./.i~ ...................... .
Martina Kopecká
člen výboru

. . f!&..~.~r.:-~. .
Jana Sokolová
člen výboru

/,llttrln~ f
Bohuslava Klečanská
člen výboru

Petra 1klová
člen výboru

.......

!~ ...................... .

I

Helena Škarydová

člen výboru

. ±:. lfL(. . . . . . . . . ..

Andrea Slaninová
člen výboru

Stanovy
Sdružení rodičů při ZUS
v

Chotěboř

I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Sdružení rodičů při ZUŠ Chotěboř
2. Sídlo spolku:

náměstí

T. G. Masaryka 322, 58301 Chotěboř

3. Jedná se o spolek založený ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový
je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je výchova a umělecké vzdělávání dětí a mládeže,
a rozšiřování spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími subjekty, jež o tuto činnost projeví zájem.
5. Vedle hlavní činností může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou čirmost, je-li její účel
k podpoře hlavní činnosti. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost.
6.

Vnitřní

organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

orgánů

spolku se

řídí těmito

II. Účel spolku

1. Základním účelem spolku je:
• posílení úzké vazby mezi školou a rodiči dětí k rozvoji školství a z toho vyplývající
zlepšení podmínek a práce školy;
• podle možností finanční podpora školy, finanční podpora činnosti žáků školy související
bezprostředně s činností a posláním školy.

m. Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez
rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti, která souhlasí s cíli a stanovami spolku (dále jen "člen"). Členství se váže na osobu
člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem spolku
se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, jež prostřednictvím svého statutárního
orgánu projeví zájem o členství a práci ve spolku.
2. Členství ve spolku vzniká okamžikem prvního zaplacení členského příspěvku a podáním písemné
přihlášky výboru. Výbor může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde názoru,
že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění účelu spolku.
Rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena spolku musí být žadateli sděleno písemně a musí b}·t
poučen o opravném prostředku. Proti rozhodnutí o odmítnutí přijetí za člena spolku si může žadatel
do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi spolku, která
rozhoduje s konečnou platností.
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3. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství (členství končí
dnem doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství výboru spolku);
b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
c) vyloučením:
• pro nezaplacení člensk~ho příspěvku, pokud nezaplatí člensk-ý příspěvek
ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku v písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl
na tento následek ve výzvě upozorněn;
• pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo členské povinnosti nebo
ohrožuje řádné plnění účelu spolku.
O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku. Písemné rozhodnutí o vyloučení ze spolku
musí obsahovat důvod, musí být členu spolku doručeno a musí obsahovat poučení
o opravném prostředku. Členství zaniká dnem, kdy mu bylo doručeno konečné rozhodnutí
o vyloučení. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 30 kalendářních dnú ode
dne doručení písemného rozhodnutí podat odvolání k shromáždění delegátů. Včas podané
odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí shromáždění delegátů je konečné.
d) zánikem spolku bez právního nástupce.
IV. Práva

členů

Člen má právo zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti spolku;
b) být volen do orgánů spolku;
c) účastnit se jednání členské schůze spolku;
d) předkládat výboru spolku návrhy, připomínky a podněty a obdržet informaci ke svým podáním;
e) být pravidelně, nejméně jedenkrát ročně informován o rozpočtu a hospodaření spolku.
V. Povinnosti

členů

Členové spolku jsou povinni:

a) dodržovat stanovy spolku;
b) plnit usnesení orgánů spolku;
c) řádně platit členské příspěvky;
d) řádně hospodařit s majetkem spolku.
Spolek,

konkrétněji

výbor spolku, vede seznam svých členů, který je neveřejný a je uložen v sídle spolku.

VI. Struktura spolku

1. Spolek je budován na demokratických principech. Volby do všech spolkových orgánů se konají
hlasováním. Orgány spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
zúčastněných členů. Usnesení jsou přijata, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Členové statutárního, výkonného a kontrolního orgánu jsou voleni/odvoláváni na dobu neurčitou.
3. Neplní-li volený funkcionář spolku řádně povinnosti vyplývající z jeho členství nebo funkce, může
být z funkce odvolán. Výkon funkce rovněž zaniká dnem ukončení členství funkcionáře ve spolku.
4. Volený funkcionář spolku může z funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit orgánu
spolku, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem doručení tohoto oznámení.

Stanovy- Sdružení rodičů při ZUŠ Chotě boř,
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VII. Orgány spolku
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
1. výbor, jako orgán nejvyšší;
2. členská schůze, jako orgán výkonný;
3. předseda, jako individuální orgán statutární;
4. kontrolní výbor. jako orgán kontrolní.
Výbor spolku
I. Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku. Počet členů výboru spolku je 7. Výbor ze svého středu
volí I odvolává předsedu, tedy individuální statutární orgán spolku na dobu neurčitou.
2. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce. Jednání výboru svolává
předseda písemnou pozvánkou nejpozději 10 kalendářních dnů předjednáním výboru.
3. Právo se účastnit jeho zasedání s hlasem poradním mají členové kontrolního výboru, ředitel školy
a zástupce ředitele školy. Jednání výboru se mohou účastnit hosté, kteří budou na jednání přizváni
výborem spolku. Tito lidé však nemají na jednání výboru hlasovací právo a hlasovat může pouze
7 členů výboru.
4. V případě odstoupení člena výboru si zbývající

členové

výboru zvolí

člena

nového.

5. Výboru přísluší rozhodovat o základních otázkách činnosti spolku, zejména o:
zániku spolku;
schvalování či změně stanov spolku;
schvalování zásad hospodaření spolku;
schvalování výše a způsobu placení členského příspěvku;
projednání zprávy o činnosti spolku;
volbě a odvolání členů kontrolního výboru.
Členská schůze

I. Členská schůze je výkonným orgánem spolku. Členská schůze se schází nejméně jednou
v kalendářním roce. Členské schůze má právo se účastnit každý člen spolku. Jednání členské schůze
svolává výbor spolku písemnou pozvánkou nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním členské
schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň datum, čas, místo a program jednání členské schůze.
Mimořádné jednání členské schůze může svolat výbor spolku z vlastního podnětu nebo na žádost
alespoň jedné pětiny členů spolku.
2. Členské schůzi přísluší:
mít připomínky a návrhy k činnosti spolku.
Předseda

Předseda

spolku:
o je individuálním statutárním orgánem spolku;
o koordinuje činnost a vzájemnou informovanost všech orgánů spolku;
o zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a výboru spolku;
o zastupuje spolek navenek samostatně;
o se podepisuje tak, že k názvu spolku, svému jménu a funkcí připojí i
podpis;
o organizuje a řídí činnost výboru;
o řídí členskou schůzi spolku.

svůj vlastnoruční

Stanovy- Sdružení rodičů při ZUŠ Chotě boř,
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Kontrolní yýbor
1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje hospodaření s majetkem spolku, zprávu
o své činnosti předkládá výboru. Členy kontrolního výboru volí výbor. Kontrolní výbor spolku má
tři členy. Členové kontrolního výboru jsou voleni/odvoláváni na dobu neurčitou. Ve své kontrolní
činnosti je nezávislý na výboru spolku. Ze své činnosti se zodpovídá výboru. Schází se podle
potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce. Členství v kontrolní komisi není slučitelné
s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

VID. Majetek a

hospodaření

spolku

1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým samostatně hospodaří. Veškeré
získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností
naplňujících účel a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
Prostředky spolku nesměji být používány k obohacováni fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případné odměny funkcionářům spolku.
Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov.
2.

Hospodaření

spolku se řídí

rozpočtem,

3.

Hospodaření

spolku kontroluje kontrolní výbor.

který schvaluje výbor spolku.

4. Spolek získává majetek, zejména z těchto zdrojů:
a. členské příspěvky;
b. dary;
c. zisky z vedlejší hospodářské činnosti;
d. dotace, granty, příspěvky města, státu, apod.
5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

IX.

Závěrečná

ustanovení

1. O zániku spolku a jeho likvidaci rozhoduje výbor. K zániku dojde, jestliže pro něj hlasují nejméně
dvě třetiny všech účastníků výboru. Současně výbor rozhodne o vypořádání spolkového majetku
a určí likvidátora.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti, kdy budou vloženy rejstříkovým
soudem do sbírk-y listin spolkového rejstříku. K tomuto dni pozbývají účinnosti stanovy předešlé.

V Chotěboři,

dne 15. ll. 2018

. . . . . bM: . . . . ..
Ing. Roman Juránek
předseda
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