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STANOVY   
 

Nezávislého spolku  
 

Přátelé Základní um ělecké školy v Pardubicích-Polabinách 
 
 

Lonkova 510, Pardubice 530 09 
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Část I. 
 

Název a sídlo spolku 
 

Článek 1 
Název spolku zní: 
Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. 
Jako zkratku lze používat „NS P ZUŠ“.  
Sídlo spolku: Lonkova 510, Pardubice 530 09 
 

 
Část II. 

 
Cíle a činnosti spolku 

 
Článek 2 
Hlavním cílem spolku NS P ZUŠ v Pardubicích-Polabinách, Lonkova 510 ( dále jen “spolek“) 
je: 

a) sdružovat rodiče žáků a přátele ZUŠ Pardubice-Polabiny, 
b) pomáhat a přispívat svou činností a finančními prostředky potřebám žáků ZUŠ, 
c) koordinovat spolupráci rodičů se ZUŠ, 
d) pomáhat při prezentaci výchovně vzdělávacích cílů a úkolů, 
e) úzce spolupracovat s vedením ZUŠ, 
f) seznamovat vedení ZUŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů. 

 
Článek 3 
Spolek bude dle dohody s vedením ZUŠ pravidelně informován o: 

a) koncepci vzdělávání, 
b) podmínkách zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, 
c) organizaci provozu ZUŠ, 
d) akcích  ZUŠ, bezprostředně se dotýkajících rodičů a jejich dětí. 

 
Článek 4 
Spolek je právnickou osobou a tvoří své orgány podle těchto stanov. Členové spolku neručí 
za dluhy spolku. 
 
 

Část III. 
 

Členství a členové 
 

Článek 5 
Členem spolku se stává každý ze zákonných zástupců dětí navštěvujících ZUŠ Pardubice-
Polabiny, Lonkova 510, fyzická osoba starší 18-ti let či právnická osoba, která  souhlasí se 
stanovami a cíli spolku a zaplatí členský příspěvek. 
 
Článek 6 
Členství zaniká: 

a) na základě písemného oznámení člena, a to dnem doručení tohoto oznámení spolku, 
b) nezaplacením příspěvku na další školní rok, a to ke konci kalendářního roku, ve 

kterém vznikne povinnost člena spolku zaplatit členský příspěvek, 
c) ukončením docházky žáka do ZUŠ, pokud rodič neprojeví zájem pokračovat ve 

spolupráci, a to ke konci kalendářního roku, ve kterém žák přestane ZUŠ 
navštěvovat, 
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d) prokázaným porušením stanov spolku na základě rozhodnutí Valné hromady spolku, 
a to ke dni vydání tohoto rozhodnutí, 

e) zánikem spolku ke dni zániku spolku. 
 

Při ukončení členství ve spolku nemá člen nárok na vrácení členského příspěvku. 
 

Část  IV. 
 

Příspěvky 
 
Článek 7 
Členský příspěvek platí každý člen spolku jednou ročně. Výše, splatnost a způsob placení 
příspěvku je stanovena na začátku školního roku. 
 

 
Část V. 

 
  Práva a povinnosti členů 

Článek 8 
Člen spolku má oprávnění: 

a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, účastnit se akcí 
organizovaných spolkem, 

b) být informován o činnosti spolku, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných 
prostředků, 

c) podávat návrhy a podněty k činnosti spolku, 
d) dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji a činnosti 

spolku, 
e) volit a být volen do všech orgánů spolku v souladu se stanovami, 
f) podílet se na rozhodování na Valné hromadě spolku, 
g) být přizván k jednání orgánů spolku, pokud se jedná o jeho osobě. 

 
 
Článek 9 
Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy spolku, 
b) jednat ve shodě se zaměřením, posláním spolku a podle možností se aktivně podílet 

na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci, 
c) respektovat usnesení Valné hromady spolku a Výboru spolku, 
d) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku, 
e) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši. 

 
 

Část VI. 
 

Orgány spolku 
 

Článek 10 
Orgány spolku jsou: 

• Valná hromada 
• Výbor 
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Článek 11 

Valná hromada 
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valná hromada je nejvyšším orgánem 
spolku. Svolává ji Výbor nejméně jednou ročně. Valná hromada rozhoduje usnesením. 
Pro přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 
Hlasování o všech otázkách je veřejné, pokud není ve stanovách či v zákoně uvedeno 
jinak či pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada je schopna usnášení, je-
li přítomna nadpoloviční většina členů. 
 
Není-li Valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán 
svolat pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Valné hromady na 
náhradní zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 
 
Sčítáním hlasů při hlasování na Valné hromadě a zápisem z jednání Valné hromady 
pověří předseda Výboru spolku některého člena Výboru spolku.  
 
Valná hromada rozhoduje o základních otázkách spolku, zejména: 

a) volí a odvolává členy Výboru a určuje jejich počet, 
b) schvaluje jednací, volební a disciplinární řád a rozhoduje o změně stanov spolku, 
c) může měnit nebo rušit rozhodnutí Výboru, 
d) rozhoduje o zrušení spolku, 
e) rozhoduje o fúzi nebo rozdělení spolku, 
f) schvaluje plán a výsledek hospodaření, 
g) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 
h) rozhoduje o přeměně spolku, 
i) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů. 

 
Rozhodnutí podle čl. 11 písm. d) je platné a účinné jen tehdy, pokud s tímto rozhodnutím 
alespoň 3 členové spolku nevysloví nesouhlas. 
 
K rozhodnutí podle čl. 11 písm. e) se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů 
spolku. 

 
Článek 12 

Výbor  
Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost a jedná za něj. 
Výbor má 7 členů, a to předsedu, místopředsedu, hospodáře a 4 ostatní členy, které volí 
Valná hromada. 
Výbor je schopný usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. 

 
Článek 13 

Předseda, místop ředseda, hospodá ř 
Předseda zastupuje spolek navenek a vystupuje jeho jménem v souladu se stanovisky 
Valné hromady. Předseda má podpisové právo ve všech věcech týkajících se spolku. 
V době nepřítomnosti předsedy spolku nebo v době, kdy předseda spolku není schopen 
dlouhodobě vykonávat svoji funkci, jej zastupuje v tomto rozsahu místopředseda spolku. 
Hospodaření s prostředky spolku má na starosti hospodář spolku. 

 
Článek 14 

Do působnosti Výboru patří zejména: 
a) svolávat Valnou hromadu spolku a řídit její jednání, 
b) stanovit zásady hospodaření s prostředky spolku, 
c) rozhodovat a provádět potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období 
 mezi zasedáními Valné hromady, 
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d) hospodáři spolku přísluší předkládat Valné hromadě zprávy o hospodaření 
spolku. 

e) rozhodovat o přijímání členů spolku a ukončení členství ve spolku, 
f) schvalovat výši, splatnost a způsob placení ročních příspěvků členů spolku, 
g) plnit další úkoly v rozsahu pověření spolku, pokud nejsou svěřena Valné 

hromadě. 
 

 Část VII. 
 

                         Hospoda ření a majetek spolku 
Článek 15 

Spolek může nabývat majetek. Majetkem je souhrn hmotného, nehmotného a finančního 
majetku včetně závazků a pohledávek. Spolek hospodaří se svým majetkem, 
s majetkem, k němuž má právo užívání, se svěřeným majetkem nebo s najatým 
majetkem. Spolek neodpovídá za dluhy svých členů a členové spolku neodpovídají za 
dluhy spolku. 
Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, sponzorské dary od fyzických a 
právnických osob a výnosy z akcí organizovaných spolkem v součinnosti se školou. 

 
Článek 16  

Hospodaření, účetnictví a evidenci majetku spolku vede hospodář spolku volený Valnou 
hromadou. 
Členské příspěvky vybírá od členů hospodář spolku. Spolek může založit účet nebo více 
účtů u peněžních ústavů. Spolek však může také soustřeďovat své finanční prostředky 
v pokladně. Každá finanční operace musí být zapsána v peněžním deníku pod 
samostatnou položkou a doložena příslušnými vnitřními, případně i vnějšími doklady. 
Kontrolou hospodaření mohou být pověřeni členové spolku určení Valnou hromadou 
spolku. Bližší podmínky hospodaření spolku může stanovit Valná hromada. 
Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc na akcích a projektech  
ZUŠ, k zabezpečení mimoškolních aktivit, k propagaci školy v regionu, k zakoupení 
odměn a jiných vhodných dárků při různých příležitostech. 
Disponovat s prostředky je oprávněn předseda, místopředseda nebo hospodář Výboru. 

 
Článek 17 

V rámci hospodaření předkládá hospodář Výboru rozpočet, který schvaluje Valná 
hromada spolku. 
Rozpočet zajišťuje: 
• zdroje finančního zabezpečení spolku, 
• úhradu nákladů činnosti spolku, 
• případné další výdaje. 

 
 

 Část VIII. 
 

                                     Zánik spolku 
 

Článek 18 
Spolek může zaniknout: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo v důsledku fúze s jiným spolkem, má-li 
v důsledku fúze dojít k zániku spolku; o dobrovolném rozpuštění spolku či jeho 
fúzi s jiným spolkem rozhoduje Valná hromada, 

b) rozhodnutím soudu o zrušení spolku. 
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Článek 19 
V případě zániku spolku rozhoduje Valná hromada o tom, jak se naloží s majetkem 
spolku. 
 

 
 
 Část IX. 
 

         Demokratické principy v činnosti spolku 
 

Článek 20 
Volby orgánů spolku se konají veřejným hlasováním (aklamací) na základě všeobecného 
a rovného volebního práva. Usnesení přijímá Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů spolku, pokud není v těchto stanovách nebo v zákoně uvedeno jinak. 
Usnesení Valné hromady lze přijímat také metodou per rollam, tj. korespondenčním 
vyjádřením názoru členů. Výzvu k vyjádření nepřítomným členům Valné hromady 
rozesílá předseda spolku. Pro přijetí usnesení metodou per rollam platí obdobně 
ustanovení o potřebné většině. Valná hromada má právo zmocnit jednáním jménem 
spolku své další členy. 
Neplatná a neúčinná jsou taková rozhodnutí a úkony předsedy spolku, místopředsedy, 
hospodáře a dalších členů Výboru spolku, která jsou v rozporu se zákonem, stanovami 
nebo s usnesením Valné hromady spolku. 
 
 

Část X. 
 

Závěrečná ustanovení  
Článek 21 
Všechny záležitosti týkající se spolku neupravené v těchto stanovách, se řídí především 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách, IČ 67440436, 
se sídlem Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 649, vznikl dne 15. října 1991 
jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružován občanů. K 1. 1. 2014 
došlo ex lege ke změně právní formy na spolek za současného přiznání právní osobnosti 
spolku. Z tohoto důvodu zní nový název: Nezávislý spolek Přátelé Základní umělecké školy 
v Pardubicích-Polabinách. 


