S TA N O V Y
Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích z. s.

I.

Název, sídlo a charakter spolku

Název: „Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích z. s.“ (dále jen „spolek“).
Sídlo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice.
Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), IČ 48161746

II.

Účel spolku

Účelem spolku je podpora studentů Konzervatoře Pardubice (dále též jen „škola“) v jejich hudebním
i mimohudebním rozvoji. Spolek pomáhá vytvářet studentům podnětné prostředí pro jejich studium.

III.

Předmět činností spolku






IV.

Spolupráce s Konzervatoří Pardubice za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy
v oblasti výchovně vzdělávací, materiální a zájmové,
finanční podpora studentů, zejména proplácení nákladů na účast na soutěžích a mistrovských
kurzech, přispívání na nákup notových materiálů (bližší podmínky stanoví směrnice)
materiální pomoc při zlepšování školního prostředí,
pomoc škole při získávání sponzorů a při veřejných aktivitách školy,
spolupořádání veřejných koncertů studentů školy či významných osobností české hudební
scény.

Členství ve spolku





V.

Členem spolku se může stát každý ze zákonných zástupců studentů navštěvujících Konzervatoř
Pardubice, student této školy starší 18 let, fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která
souhlasí se stanovami a cíli spolku, po odsouhlasení jeho přihlášky Výborem spolku.
Členství ve spolku vzniká odevzdáním předepsané přihlášky a zaplacením členského příspěvku,
pokud uchazeč o členství ve spolku splňuje výše uvedená kritéria.
Od placení členského příspěvku může být člen spolku osvobozen v případech, které stanovuje
směrnice spolku.
Členství ve spolku zaniká ke dni ukončení studia či zaměstnaneckého poměru na Konzervatoři
Pardubice, pokud Výbor spolku nerozhodne jinak. Členství též zaniká nezaplacením příspěvku
na příslušný školní rok.

Práva členů






Podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, účastnit se akcí
organizovaných spolkem,
být informován o činnosti spolku, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných
prostředků,
dodávat návrhy a podněty k činnosti spolku,
dobrovolnými příspěvky a dary, popřípadě jinou formou přispívat k rozvoji a činnosti spolku,
volit a být volen do všech orgánů spolku v souladu se stanovami,




VI.

podílet se na rozhodování na Členské schůzi spolku,
být přizván k jednání orgánů spolku, pokud se jedná o jeho osobě.

Povinnosti členů






Dodržovat stanovy spolku,
jednat ve shodě se zaměřením, posláním spolku a podle možnosti se aktivně podílet na jeho
činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,
respektovat usnesení členské schůze a výboru spolku,
řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnosti ve spolku,
platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši.

VII. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a. Statutární orgán: výbor
b. Nejvyšší orgán: členská schůze

VIII. Výbor








IX.

Statutárním orgánem spolku je výbor.
Výbor je tříčlenný a po svém zvolení členskou schůzi si zvolí předsedu a hospodáře spolku.
Funkční období výboru je šestileté.
Výbor je volen z řad členů spolku členskou schůzí, která může členy výboru též odvolat.
Jménem spolku jsou oprávněni samostatně jednat předseda, v případě jeho nepřítomnosti
hospodář. Při jednáních jsou vázáni většinovým názorem výboru.
Výbor je oprávněn vydávat vnitřní směrnice spolku.
V případech, kdy se sníží počet členů výboru pod zákonem stanovený počet tří členů, kooptuje
předseda spolku chybějící členy výboru do řádného zvolení nových členů výboru.

Členská schůze








Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze zejména:
a) volí výbor spolku,
b) schvaluje rozpočet spolku,
c) projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti spolku,
d) usnáší se na výši členského příspěvku pro každý školní rok.
Členská schůze se schází nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi svolává výbor spolku minimálně třicet dní před datem jejího konání vyvěšením
informace o datu, času a místu konání schůze na veřejně přístupném místě v sídle spolku.
Pokud nebude členská schůze v čase zahájení usnášeníschopná (tj. nadpoloviční účast), vyhlásí
výbor spolku ihned schůzi náhradní, která se koná ve stejný den na stejném místě o 15 minut
později.
Členská schůze může jako jediný orgán spolku měnit stanovy spolku. K tomu je zapotřebí
nejméně polovina hlasů přítomných členů spolku, nejméně však desetina všech členů spolku.

X.

Zásady hospodaření






XI.

Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky členů spolku,
b) příjmy z činnosti spolku,
c) dary, dotace a granty od jiných osob a organizací.
Za hospodaření spolku a evidenci finančních prostředků spolku je zodpovědný hospodář.
Kontrolu hospodaření provádí kontrolor v součinnosti s předsedou spolku.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.

Ustanovení o zrušení spolku




XII.





Spolek může být zrušen na členské schůzi minimálně třípětinovou většinou všech přítomných
členů.
Do funkce likvidátora je jmenován předseda spolku. Pokud nelze jmenovat předsedu jako
likvidátora, jmenuje se hospodář, pokud ani to nelze, členská schůze jmenuje jakéhokoliv člena
spolku.
Likvidační zůstatek je jako dar poskytnut Konzervatoři Pardubice. Pokud to nelze, je věnován
jiné instituci podporující hudební život v Pardubicích (např. ZUŠ).

Závěrečná ustanovení
Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích z. s., zapsaný spolek IČ 48161764. se sídlem Sukova
tř. 1260, 530 02 Pardubice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl L, vložka 2187, vznikl dne 13. listopadu 2003 jako občanské sdružení
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 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: Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích z. s..
Tyto stanovy nahrazují Statut SPK z 15. 11. 2012.
Tyto stanovy jsou platné od 15. 11. 2018 po schválení členskou schůzí dle dosavadního Statutu
SPK.

