STANOVY
Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p.R., o.s.
Část I.
Základní ustanovení
čl. 1. Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., o.s. (dále jen sdružení) je nestranickým občanským
sdružením s veřejně prospěšnou činností. Sdružuje rodiče žáků ZUŠ Rožnov p.R. (dále jen
rodiče žáků školy) a další fyzické a právnické osoby za účelem vytváření prostorových,
materiálních, personálních a organizačních podmínek pro uplatnění dětí a mládeže, na
Rožnovsku ve všech oblastech kultury v době volného času.
čl. 2. Sídlo sdružení: Základní umělecká škola, Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
čl. 3. Sdružení je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese plnou
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Ve své činnosti se řídí obecně platnými právními
předpisy a svými stanovami.
čl. 4. Sdružení působí na území města Rožnov p.R. a přilehlých obcích.

Část II.
Předmět činnosti
čl. 5. Sdružení usiluje o zapojení co největšího počtu dětí, mládeže, ale i dospělých do aktivní i
pasivní účasti v kultuře (především vážné hudby, divadla, klasického tance a výtvarného
umění) v době volného času. Za tím účelem:
- všestranně podporuje činnost Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm (dále jen
ZUŠ),
- pořádá soutěže pro žáky ZUŠ v jednotlivých oborech a pro další mladé umělce,
- vytváří podmínky pro co nejširší uplatnění dětského uměleckého projevu žáků ZUŠ na
veřejnosti,
- pořádá výchovné koncerty pro žáky základních škol na Rožnovsku,
- všestranně podporuje a organizuje vznik a další rozvoj orchestrů, sborů, komorních a
divadelních souborů,
- pořádá koncerty, výstavy, přehlídky a festivaly, besedy a krajinářské kurzy a organizuje
zájezdy na podobné akce.

Část III.
Členství ve sdružení
čl. 6. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.
čl. 7. Členství ve sdružení může být:
- individuální (osobní),

-

čestné.

čl. 8. Individuální členství ve sdružení je podmíněno podáním písemné přihlášky a zaplacením
členského příspěvku.
čl. 9. Čestné členství se uděluje fyzické nebo právnické osobě, která významně podporuje činnost
sdružení a nechce být vázána členskými závazky. Může však využívat výhod, které sdružení
svým členům poskytuje.
čl. 10. Čestné členství uděluje Členská schůze na doporučení Správní rady.
čl. 11. Členství zaniká:
vystoupením na základě písemné odhlášky,
neplacením stanoveného členského příspěvku po dobu 2 let,
porušováním stanov sdružení,
úmrtím člena,
u čestného členství: vzdáním se členství.
čl. 12. Člen sdružení má právo:
podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení přímo nebo prostřednictvím volených
orgánů,
volit orgány a být volen do orgánů sdružení,
předkládat návrhy na zlepšení činnosti sdružení, vznášet připomínky a dotazy na jeho
orgány a být o jejich vyřízení informován,
podílet se na všech akcích pořádaných sdružením a na všech výhodách, které sdružení
poskytuje svým členům.
čl. 13. Člen sdružení je povinen:
dodržovat stanovy sdružení,
podle svých možností přispívat svojí aktivitou k plnění plánů sdružení,
platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí.

Část IV.
Organizační struktura sdružení
čl. 14. Sdružení působí na území města Rožnov pod Radhoštěm a přilehlých obcí.
čl. 15. Orgány sdružení jsou Členská schůze, Správní rada a Revizní komise.
čl. 16. Funkční období Správní rady a Revizní komise je jeden rok.
čl. 17. Členské schůze se konají dle uvážení a potřeb sdružení, nejméně 1x za rok.
čl. 18. Členská schůze projednává:
zprávu Správní rady za uplynulé období,
návrh plánu činnosti sdružení na příští období,
usnáší se na výši členských příspěvků,
schvaluje rozpočet,
volí tajným nebo veřejným hlasováním čtyři členy Správní rady a Revizní komisi,

-

schvaluje zprávu o hospodaření a stavu majetku sdružení a usnáší se k závěru zprávy o
činnosti Revizní komise za minulé období.

čl. 19. Správní rada je výkonným orgánem sdružení. Členy jsou čtyři funkcionáři volení Členskou
schůzí (předseda, ekonomický zástupce, hospodář, jednatel).
Správní rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrt roku.
čl. 20. Revizní komise má 3 členy volené Členskou schůzí sdružení. Předsedu si volí ze svého
středu. Komise je zcela nezávislá, zodpovědná pouze Členské schůzi sdružení. Kontroluje
nejen hospodaření, ale i činnost, dodržování stanov apod.
čl. 21. Všechny orgány sdružení jsou usnášeníschopné při účasti nadpolovičního počtu členů.
Usnesení jsou platná, pokud byla schválena nadpolovičním počtem přítomných členů.
Nejsouli orgány sdružení schopny se usnášet, koná se po uplynutí hodinové čekací doby
náhradní zasedání, na nimž už je možné přijímat platná usnesení za účasti jakéhokoli počtu
členů.
Část V.
Hospodaření sdružení.
čl. 22. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který vypracovává Správní rada a schvaluje
Členská schůze. Výsledek hospodaření za uplynulé období schvaluje Členská schůze po
vyslechnutí zprávy o hospodaření sdružení a zprávy Revizní komise.
čl. 23. Majetek sdružení tvoří movitý i nemovitý majetek a finanční prostředky získané
hospodářskou činností sdružení, dary fyzických i právnických osob a členskými příspěvky.
čl. 24. Jménem sdružení mohou jednat členové Správní rady nebo zvláště zmocnění funkcionáři.

Část VI.
Závěrečná ustanovení.
čl. 25. Podpisové právo mají členové Správní rady v pořadí podle podpisového vzoru. Jeli
v platnosti právního úkonu předepsaná písemná forma, je třeba dvou podpisů.
čl. 26. O zániku sdružení a následném způsobu majetkové likvidace rozhoduje Členská schůze
sdružení.
čl. 27. Stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy sdružení.

První úprava v Rožnově pod Radhoštěm dne 13. 4. 2007

