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STANOVY   SPOLKU 
Kruh přátel Severáčku 

 

Článek 1 

Název a sídlo 

 

1.Název :  Kruh přátel Severáčku z. s. dále jen („spolek“). 

2.Sídlo   :  Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 

 

Článek 2 

Statut spolku  

1.Spolek je dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou organizací, sdružující členy na 
základě společného zájmu. 

2.  Spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., právnickou 
osobou, která je způsobilá k právnímu jednání. 

3.Spolek se zřizuje na dobu neurčitou 

 

Článek 3 

Cíle činnosti spolku  

1.Cílem a společným zájmem spolku je : 

a)zastupovat a podporovat zájmy svých členů a  dětí dětského pěveckého sboru 
Severáček; 

b)hájit a prosazovat hudební vzdělání a výchovu dětí pěveckého sboru 
Severáček a všestranný rozvoj jejich osobnosti; 

c)prosazovat a chránit oprávněné zájmy a práva členů spolku vůči 
soukromoprávním i veřejnoprávním subjektům; 

d)udržovat a podporovat partnerské vztahy s vokálními i instrumentálním 
soubory v České republice i v zahraničí; 

e)spravovat vlastní i svěřený majetek a řádně s ním hospodařit. 

2.Spolek dosahuje těchto cílů : 

a)přímou organizační a finanční podporou zájmů svých členů a dětí dětského 
pěveckého sboru Severáček; 

b)přijímáním a získáváním finančních i věcných příspěvků; 

c)prací dobrovolníků a zaměstnanců spolku; 

d)organizováním soustředění jednotlivých oddělení Severáčku, koncertů 
Severáčku, zajišťováním přípravy a účasti na soutěžích a festivalech v tuzemsku 
i zahraničí.  
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Článek 4 

Členství ve spolku  

1.Pod pojmem „rodiče“ se v dalším textu považují jak rodiče, tak i zákonní zástupci a 
osoby trvale pečující o členy některého oddělení Severáčku nebo Malých zpěváčků. 

2.Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se 
stanovami a cíli spolku a aktivně se podílí na jeho činnosti, případně ji podporuje. 
Členství vzniká podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku a rozhodnutím o 
přijetí. 

3.Členy spolku mohou být též rodiče podle čl. 4. odst.1, jejich členství vzniká 
zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené pro příslušný školní rok za jejich 
dítě, které je členem některého oddělení Severáčku nebo Malých zpěváčků. 

4.O přijetí za člena sdružení rozhoduje výbor spolku. 

5.Členství zaniká : 

a)vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku 

b)úmrtím 

c)nezaplacením členského příspěvku 

d)rozhodnutím členské schůze nebo výboru spolku (dvoutřetinovou většinou 
hlasů přítomných) 

e)rozhodnutím členské schůze nebo výboru spolku v případě, že člen 
prokazatelně jedná proti zájmům spolku 

f)u právnické osoby jejím zrušením 

g)zánikem spolku 

6.Při vystoupení člena ze spolku nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků, 
finanční nebo materiálové dary ani jiné finanční či materiálové plnění. 

7.Z rozhodnutí členské schůze, nebo výboru mohou být jmenováni čestní členové 
spolku z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli 
spolku a podporují je.  
 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů sdružení 

1.Práva člena : 

a)podílet se na činnosti spolku 

b)hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku za podmínky způsobilosti 
k právním úkonům 

c)obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 

d)být informován o činnosti spolku 

e)kdykoliv nahlížet do dokladů a kontrolovat způsob hospodaření spolku 
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2.Povinnosti člena : 

a)dodržovat stanovy spolku  

b)aktivně se podílet na plnění cílů spolku  

c)platit členské příspěvky ve stanoveném termínu 

d)svědomitě vykonávat funkce svěřené mu v orgánech spolku  

e)dbát na zachování dobrého jména spolku  

3.Čestný člen má právo být volen do orgánů spolku, má právo účastnit se členských 
schůzí, ale bez práva hlasovat. 

4.O výši členského příspěvku a termínu splatnosti rozhoduje členská schůze.  

 

Článek 6 

Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou : 

1.Členská schůze  

2.Výbor 

3.Kontrolní komise  

Článek 7 

Členská schůze  

1.Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

2.Členskou schůzi svolává výbor nebo předseda výboru dle potřeby, nejméně jednou 
ročně, nebo tehdy, když o to požádá alespoň 10% členů. 

3.Členská schůze může být svolána v jednom týdnu v max. třech jednacích termínech 
se shodným programem, přičemž se tato na sebe navazující jednání považují za jeden 
termín konání členské schůze. Každý člen se může zúčastnit a hlasovat pouze na 
jednom z těchto jednání.  

4.Členská schůze zejména : 

a)rozhoduje o změnách stanov 

b)volí a odvolává členy výboru a kontrolní komise  

c)schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, zprávu o činnosti výboru a roční 
účetní závěrku 

d)stanovuje výši a splatnost ročních členských příspěvků 

e)rozhoduje o zrušení členství 

f)rozhoduje o zrušení spolku  

5.Členská schůze  je usnášeníschopná v minimálním počtu 15 přítomných členů, 
pokud její konání bylo řádně oznámeno všem členům spolku. 

6.Za řádné oznámení o konání členské schůze se považuje rozeslání písemných 
pozvánek s určením místa a termínu konání členské schůze, nebo rozesláním 
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pozvánky s určením místa a termínu konání členské schůze na emailovou adresu 
členů spolku, a zároveň zveřejnění těchto informací na internetových stránkách 
spolku  a Severáčku alespoň 14 dní před termínem konání členské schůze . 

7.Členové, jejichž členství vzniklo podle čl. 4, odst 2. (tzn. fyzické či právnické osoby), 
mají každý jeden hlas. Možné dobrovolné navýšení částky zaplacené jako členský 
příspěvek nemění počet hlasů člena. 

8.Členové, jejichž členství vzniklo podle čl. 4, odst 3. (tzn. „rodiče“ podle čl. 4. odst. 1) 
mají tolik hlasů, kolik je dětí, za které zaplatili členské příspěvky. Každý hlas tak 
odpovídá jednomu dítěti. Tyto hlasy uplatňují „rodiče“ dítěte, pokud se dostaví 
alespoň jeden z nich.  

9.Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro 
něj hlasuje prostá většina přítomných členů.  

10.Rozhodnutí o zrušení spolku, jeho sloučení s jiným právním subjektem nebo o 
prodeji nemovitého majetku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční 
většina všech členů.  V případě, že se členské schůze  nezúčastní potřebný počet 
členů, výbor svolá členskou schůzi opakovaně (nejpozději 8 týdnů po konání původní 
členské schůze). Oznámení této opakované členské schůze  musí být i písemně.  

11.Pokud na členské schůzi  není zvolen nový výbor spolku , vykonává jeho funkci 
v plném rozsahu výbor předchozí. Tento výbor je povinen svolat členskou schůzi  
nejpozději do 6-ti měsíců od poslední členské schůze.  

12.Pokud je na členské schůzi  odvolán stávající člen výboru a není současně zvolen 
nový člen výboru, aby byl naplněn čl. 8. odst. 2, není odvolání člena výboru platné a 
platí ustanovení čl. 7. odst. 11. 

 

Článek 8 

Výbor spolku  

1.Výbor je statutárním orgánem spolku. Jménem výboru jednají pověření zástupci, 
kterými jsou předseda a místopředseda (místopředsedové).  Výbor je odpovědný 
z výkonu své činnosti  členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku  v období mezi 
zasedáními členské schůze . 

2.Výbor má  minimálně 5 členů. 

3.Výbor svolává předseda dle potřeby, nejméně 6 x ročně. 

4.Výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které tyto stanovy nesvěřují do 
členské schůze, zejména: 

a)volí ze svých členů předsedu a minimálně jednoho místopředsedu 

b)koordinuje a organizuje činnost spolku  

c)svolává členskou schůzi  

d)připravuje podklady pro rozhodnutí členské schůze  

e)jmenuje čestné členy spolku  

f)rozhoduje o přijetí za člena spolku  
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5.K přijetí usnesení výboru je nutná prostá většina hlasů přítomných členů za 
podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy výboru. 

6.Funkční období členů výboru je tříleté s možností opětovného zvolení. 

7.Výbor není oprávněn prodávat nemovitý majetek bez předchozího souhlasu  
členské schůze.  

Článek 9 

 Pověření zástupci výboru 

1.Předseda výboru a místopředsedové výboru jsou pověřenými zástupci výboru, kteří  
naplňují rozhodnutí výboru a zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem. 
K platnosti právního jednání je nutný podpis dvou pověřených zástupců výboru.   

2.Rozsah  pravomocí pověřených zástupců stanoví výbor a tyto stanovy. 

3.Předseda a místopředsedové připravují podklady pro jednání výboru spolku . 

4. Pověření zástupci výboru jsou zodpovědní za vedení účetnictví spolku.  

 

Článek 10 

Kontrolní komise  

1.Kontrolní komise  je kontrolním orgánem spolku, která za svou činnost odpovídá 
členské schůzi . 

2.Kontrolní komise  má  3 členy. 

3.Kontrolní komise  vykonává dohled nad hospodařením spolku, dohlíží, jsou-li 
záležitosti spolku řádně vedeny,  upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává 
návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 

4.Pro zasedání členské schůze  vypracovává zprávu  o výsledcích své kontrolní 
činnosti. 

5.Kontrolní komise  má právo svolat v případě potřeby mimořádnou členskou schůzi.  

6. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.   

 

Článek 11 

Zásady hospodaření 

1.Spolek  hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, finančními prostředky, 
pohledávkami a jinými právy. 

2.Zdroji majetku jsou zejména dary a příspěvky fyzických i právnických osob, výnosy 
z majetku, příjmy z činností při naplňování cílů spolku . 

3.Za vedení hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské 
schůzi  zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky k odsouhlasení. 

4.Členové spolku neručí za jeho dluhy. 
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Článek 12 

Zánik spolku  

1.Spolek  zaniká : 

a)dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem  na základě rozhodnutí 
členské schůze;  

b)rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. 

2.Zanikne-li spolek  dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o 
způsobu majetkového vypořádání. 

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1.Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze  vydat organizační a jednací řád 
spolku. Oba tyto řády, včetně jejich změn a dodatků podléhají schválení členskou 
schůzí. 

2.Spolek  má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 

3.Tyto stanovy nahrazují stanovy registrované Ministerstvem vnitra České republiky 
ze dne 26.5.2010 pod č.j. VSC/1-8881/91-R 

 

V Liberci   

 

 

 

......................................................................                                 ........................................................................ 

Ivan Pergler                                                                           Silvie Pálková 

předseda spolku                                                       místopředseda spolku  

 

 

 

 


