
Stanovy  spolku  

Klub  přátel  Základní  umělecké  školy  Kuřim  z.s.  IČO  686  856  02  
(dále  jen  Klub)  

  

  

I.  Úvodní  ustanovení  
Ve  smyslu  §  3045  ve  spojení  s  §  214  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.  se  považuje  dnem  účinnosti  tohoto  zákona  za  
Spolek  podle  tohoto  zákona  i  “Klub  přátel  Základní  umělecké  školy  v  Kuřimi,  IČO:  686  856  02,  sdružení  dle  Zák.  
č.  83/1990  Sb.,  registrace  stanov  dne  23.  4.1992  pod  číslem  VSC/1-‐1132/92-‐Ru  MV  ČR“.    

Toto  nové  znění  uvádí  Stanovy,  jako  základní  dokument  Klubu,  do  souladu  s  novou  právní  úpravou.  

  

II.  Název  
Název  spolku  zní:  Klub  přátel  Základní  umělecké  školy  Kuřim  z.s..  (odsouhlaseno  na  Plenárním  zasedání  Klubu  
dne  13.5.2014)  

  

II.  Sídlo  
Adresa  sídla  je:  Zahradní  1529,  664  34  Kuřim.  (souhlas  vlastníka  nemovitosti,  Města  Kuřimi,  Usn.RM  č.:  9/2015  
ze  dne  25.3.2015)  

  

III.  Základní  ustanovení  
Klub  je  dobrovolná,  samosprávná,  nezisková  a  nepolitická  korporace,  jejíž  činnost,  vnitřní  organizace,  práva  a  
povinnosti  členů  i  volených  orgánů  se  řídí  těmito  Stanovami.  Stanovy  jsou  uloženy  ve  svém  úplném  znění  v  sídle  
spolku.  

  

IV.  Účel  a  cíle  
Podpora  osobnostního  a  uměleckého  rozvoje  žáků  a  absolventů  ZUŠ.  

Podpora  materiálního  a  personálního  rozvoje  a  růstu  společenské  prestiže  ZUŠ  

Podpora  kulturního  a  uměleckého  povědomí  veřejnosti.  

  

V.  Hlavní  činnost  
Spolek  realizuje  své  cíle  formou  finanční  (úhrady  nákladů  atp.)  a  materiální  (dary,  zápůjčky  atp.)  podpory  a  k  
tomuto  účelu  vybírá  členské  příspěvky,  přijímá  sponzorské  dary,  čerpá  granty  atp.  

    

VI.  Vedlejší  činnost  
Spolek  příležitostně  pořádá  či  zprostředkovává  kulturní  akce,  realizuje  grantové  projekty,  pořádá  veřejné  sbírky  
atp.,  jejichž  výtěžek  je  používán  výhradně  k  podpoře  hlavní  činnosti.  

  

VII.  Členství  
Členství  je  výsostně  dobrovolné,  seznam  členů  Klub  nevede.    

Řádným  členem  Klubu  se,  již  bez  dalšího,  stává  zákonný  zástupce  žáka  ZUŠ,  který  zaplatil  Klubu  členský  
příspěvek  na  příslušný  školní  rok,  zákonnému  zástupci  žáka  nelze  členství  odmítnout.    

Jiné  osoby  se  stanou  členy  Klubu,  pokud  je  za  člena  zvolí  některý  kolektivní  orgán  Klubu.  Členem  Klubu,  resp.  
Výboru  je  zpravidla  volen  alespoň  jeden  z  pedagogů  ZUŠ.  



VIII.  Plenární  zasedání  
…  je  nevyšším  orgánem  spolku.    

Schází  se  alespoň  jedenkrát  ročně,  svolává  je  Předseda  obvyklým  způsobem,  zpravidla  tak,  aby  zasedání  
navazovalo  na  významnou  akci  ZUŠ.    

Plenární  zasedání  se  usnáší  většinou  přítomných.  Rozhoduje  o  změnách  stanov,  volí  členy  Výboru  a  je  
oprávněno  si  vyhradit  k  rozhodování  i  další  záležitosti.  

Plenárnímu  zasedání  je  vyhrazeno  schvalování  rozpočtu  a  roční  uzávěrky,  není-‐li  některé  z  těchto  schváleno,  
zasedání  se  ukončí  a  má  se  za  to,  že  zbylé  orgány  klubu  pozbyly  důvěru  Plenárního  zasedání.  Do  jednoho  
měsíce  je  pak  svoláno  nové  Plenární  zasedání,  na  kterém  proběhnou  nové  volby.  

          

IX.  Výbor  
…  je  výkonným  orgánem  Klubu  

Výbor  má  alespoň  pět  členů,  jejich  funkční  období  je  jeden  rok  .  Výbor  ze  svého  středu  volí  Předsednictvo  a  
rozhoduje  o  všech  záležitostech  Klubu,  které  nejsou  vyhrazeny  Plenárnímu  zasedání.  

Výbor  svolává  kterýkoli  jeho  člen  způsobem  obvyklým,  usnáší  se  většinou  přítomných.    

Výbor  je  oprávněn  podle  potřeby  kooptovat  další  členy,  dalšího  člena  Výboru  je  rovněž  oprávněna  kdykoli  
ustavit  iniciativní  skupina  deseti  řádných  členů  Klubu.  

  

X.  Předsednictvo  
je  statutárním  orgánem  Klubu,  zastupuje  Klub  navenek  a  jedná  jeho  jménem.  Tvoří  je  Předseda,  Jednatel  a  
Pokladník,  jejich  funkční  období  je  tříleté.  K  právním  úkonům  vně  Klubu  je  zapotřebí  podpisu  alespoň  dvou  
členů  předsednictva.  

  

XI.  Revizor  
je  nezávislým  kontrolním  orgánem  Klubu  a  nemusí  být  toliko  jeden.    Není-‐li  zvolen  přímo  Plenárním  zasedáním,  
volí  jej  Výbor.  Revizorem  nemůže  být  zvolen  člen  Výboru.  Revizor  kontroluje  hospodaření  Klubu,  zejména  
účetní  uzávěrku,  svá  zjištění  předkládá  k  projednání  Plenárnímu  zasedání.    

Dalšího  Revizora  je  oprávněna  kdykoli  ustavit  iniciativní  skupina  deseti  řádných  členů  Klubu.  

  

XII.  Střediska  
Klub  může  působit  i  v  jiných  obcích,  kde  má  pracoviště  ZUŠ  Kuřim.  V  takovém  případě  jednají  tamní  členové  
Klubu  samostatně,  vytvářejí  struktury  obdobné  těmto  stanovám  a  o  jejich  hospodaření  se  účtuje  v  rámci  
účetnictví  Klubu  odděleně.  Vznik  a  zánik  samostatného  působiště  schvaluje  Výbor,  členové  tamních  orgánů  jsou  
rovnoprávnými  členy  orgánů  klubu  a  naopak.  Předseda  tamního  působiště  je  Místopředsedou  Klubu.    

  

XIII.  Zánik  
Zanikne-‐li  Klub  rozhodnutím  Plenárního  zasedání,  či  z  jiných  důvodů  naleží  jeho  případná  zbylá  aktiva  ZUŠ  
Kuřim.  

  

Stanovy  byly  schváleny  Plenárním  zasedáním  klubu  dne  29.  dubna  2015  

  

Zapsal  …………………………         

  

Ověřil………………………………      ……………………………..  

………………  Předseda  


