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S T A N O V Y 

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, z.s. 

 

Článek I 

 

Název spolku 

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, z.s. (dále jen spolek) 

IČ: 685 498 81 

 

Článek II 

 

Sídlo spolku 

Nerudova 267, 385 01 Vimperk 

 

Článek III 

 

Účel spolku 

Účelem spolku je: Výchovné a vzdělávací působení na děti, mládež i dospělé. 
Rozvoj osobnosti s důrazem na uměleckou činnost, prevenci sociálně 

patologických jevů a environmentální vzdělávání. 
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Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. organizace kulturních aktivit 
2. organizace vzdělávacích aktivit 
3. organizace výchovných aktivit 
4. podpora činnosti dechového orchestru 
5. rozvíjení vzájemné spolupráce obdobných souborů, spolků 

 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, 
2. členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové, 
3. členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční 

výši stanoví členská schůze. Členský příspěvek se platí na období 
kalendářního roku a to předem, nejpozději k 31. 1. daného roku. Nově 
přijatý člen uhradí členský příspěvek ve lhůtě 6-ti týdnů od přijetí. Tímto 
okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit 
základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství, 

4. o přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě jeho 
písemné přihlášky, 

5. práva člena spolku:  
a) podílet se na činnosti spolku, 
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 
c) volit orgány spolku, 
d) být volen do orgánů spolku (od 18-ti let), 
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení   

        činnosti spolku, 
f) kdykoli ze spolku vystoupit, 
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6. povinnosti člena spolku:  
a) dodržovat stanovy spolku, 
b) podílet se na činnosti spolku, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl 

zvolen, 
d) platit členské příspěvky, 

7. členství ve spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku 
předsedovi spolku, nezaplacením členského příspěvku v lhůtě dle bodu 3, 

8. členské příspěvky zaplacené za kalendářní rok, v němž člen ze spolku 
vystoupil se nevrací. 

 

Článek V 

Orgány spolku 

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná předsedou spolku 
nejméně jedenkrát za rok. 

1. Členská schůze 

1. skládá se ze všech členů spolku, 
2. volí a odvolává výbor spolku, 
3. je svolávána předsedou spolku nejméně jednou ročně, 
4. koordinuje činnost spolku a jeho poslání, 
5. vydává a schvaluje vnitřní předpisy, 
6. rozhoduje o změně stanov, 
7. rozhoduje o vyloučení člena spolku, 
8. projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku, 
9. schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok, 
10.  schvaluje zprávu o hospodaření spolku za kalendářní rok, 
11.  rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku 
12.  je schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje 

prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy, 

13.  jednání členské schůze jsou neveřejná, 
14.  z každého zasedání je vyhotoven zápis. 
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Oddíl 2 - Statutární orgán spolku 

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku 

 

2. Výbor 

1. skládá se z 5 členů (předseda, místopředseda, pokladník a 2 členové 
výboru) a je volen členskou schůzí na období 6 let, 

2. výbor volí ze svého středu předsedu výboru, místopředsedu výboru a 
pokladníka, 

3. jménem spolku jsou oprávněni jednat všichni členové výboru. Ve 
zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové 
spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho 
z výše uvedených funkcionářů. S bankovním kontem mohou nakládat 
vždy společně 2 členové výboru (např. předseda + pokladník, 
místopředseda + pokladník), 

4. navrhuje vnitřní předpisy spolku, 
5. vede seznam členů spolku, 
6. spravuje majetek spolku, 
7. navrhuje rozpočet spolku, 
8. umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, 

jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku 
9. rozhoduje o přijetí člena spolku. 

 

 

3. Předseda 

1. předseda se ujímá činnosti dnem zvolení do funkce, 
2. řídí činnost spolku mezi jednotlivými zasedáními výboru 
3. výkon činnosti předsedy končí: 1) uplynutím funkčního období, 

      2) odvoláním z funkce, 
      3) zánikem spolku. 
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       4. Místopředseda 

1. místopředseda zastupuje předsedu spolku v době, kdy předseda nemůže 
svoji funkci vykonávat v plném rozsahu a jeho práv a povinností. 

 

5. Pokladník 

1. vede účetnictví spolku, 
2. zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace 

písemností, 
3. předkládá členské schůzi rozpočet spolku, 
4. předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku. 

 

Článek VI 

zásady hospodaření spolku 

1. způsob hospodaření může být upraven vnitřním předpisem a to tak, aby 
odpovídal cílům spolku a nebyl v rozporu s právními předpisy, 

2. spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl 
při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, 

3. zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných 
spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary, 

4. majetek spolku lze užívat pouze v souladu s účelem spolku stanoveným 
v článku III., 

5. výplaty prostředků provádí pokladník spolku po předchozím souladu 
dalšího člena výboru a následně je předkládá ke schválení výboru spolku. 

 

Článek VII 

Kontrola hospodaření 

1. kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát 
ročně je zpráva o výsledku kontroly hospodaření předkládána členské 
schůzi. 
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Článek VIII 

Zánik spolku 
1. spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské 

schůze, popřípadě na základě dalších skutečností, které stanoví zákon. 
2. po zániku spolku bude veškerý majetek spolku převeden do majetku ZUŠ 

Vimperk, Nerudova 267, 385 01 Vimperk. 

 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti zápisu u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích. Okamžikem účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti 

Stanovy Sdružení rodičů schválené valnou hromadou dne 12. 8. 1992, č. j. 
VSC/1-13937/92-R. 

 
Tyto stanovy musí být uloženy ve svém úplném znění v sídle Dechového 

orchestru ZUŠ Vimperk, z.s.  
 
 
 
 
 
 

Ve Vimperku, dne 16. 10. 2015 
 

změna stanov byla schválena členskou schůzí formou online dotazníku 
ve dnech 27.1. - 31. 1. 2021 

 
a byla provedena dne 19. 2. 2021 

 

 

 

 


