
Stanovy spolku 
 

Rodičovský klub přátel ZUŠ F.Sušila v Rousínově, z. s. 
 
 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

 
1) Název spolku:    „Rodičovský klub přátel ZUŠ F.Sušila v Rousínově, z. s.“ (dále jen „spolek“) 

2) Sídlo spolku:     Sušilovo náměstí 7/14, 683 01 Vyškov 

3) Identifikační číslo:   474 12 020 

4) Datum zápisu:    1. ledna 2014 (viz spolkový rejstřík) 

5) Datum vzniku:    5. února 1993 

6) Spisová značka:    L 3266 vedená u Krajského soudu v Brně 

7) Právní forma:   Spolek 

        

 

Čl. 2 

Účel 

1) Účelem spolku je podporovat a spolurealizovat veřejnou činnost Základní umělecké školy F.Sušila 

v Rousínově (dále jen ZUŠ), jako školy uměleckého typu, která se projevuje v místě působení třemi 

vyučovacími obory – hudebním, tanečním a výtvarným. 

2) Spolek se podílí na veřejných akcích školy, tj. koncertech, vystoupeních a výstavách jak žáků, učitelů, 

tak i hostů školy. 

3) Spolek zajišťuje finančně účast na soutěžích, zájezdovou a poznávací činnost žáků ZUŠ. 

4) Spolek získává finanční prostředky prostřednictvím členských příspěvků a darů od sponzorů. 

5) Spolek spolupracuje v oblasti veřejné kulturní činnosti s ostatními organizacemi v místě působení. 

            

Čl. 3 

Členství 

Vznik a zánik členství 

1) Členství ve spolku je dobrovolné. 

2) Členy spolku se stávají rodiče žáků, kteří nastoupí ke studiu v hudebním, tanečním nebo a výtvarném 

oboru ZUŠ, pokud toto členství písemně neodmítnou. 

3) Členem spolku se také může stát každý občan starší 18 let, který je ochoten aktivně spolupracovat při 

realizaci cílů spolku. 

4) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora jeho cílů a dodržování převzatých závazků 

vůči spolku. 

5) Členství rodičů žáků ve spolku zaniká při ukončení studia žáka ZUŠ, pokud rodiče písemně nepožádají 

o setrvání ve spolku. 



6) Člen spolku může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské 

povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či 

prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. 

7) Spolek nevede seznam členů spolku. 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členů 

1) Právem člena je: 

a)     podílet se na činnosti spolku 

b)     obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

c)     volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný, 

d)     kdykoli ze spolku vystoupit. 

 

2) Povinností člena je: 

a)      dodržovat stanovy spolku, 

b)      svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen, 

c)      respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 

d)  platit členské příspěvky ve stanovené výši. 

 

Čl. 4 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako statutární orgán. 

 

1) Členská schůze 

a)      skládá se z členů spolku, 

b)      volí a odvolává ze svého středu Předsedu, 

c)      je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát ročně, a to doručením pozvánky členům spolku. 

d)      koordinuje činnost spolku a jeho poslání, 

e)      vydává a schvaluje vnitřní předpisy, 

f)       mění stanovy, 

g)       rozhoduje o vyloučení člena ze spolku, 

h)      projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku, 

i)        schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok, 

j)       v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku, 

k)      rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda, 

l)      rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy, 

m)      jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je 

uveřejněn na webových stránkách ZUŠ. 

 



2) Předseda 

a)      je statutárním orgánem spolku, 

b)      jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku, 

c)      je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku, 

d)     předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce, 

e)      funkční období je 5 let, 

f)       činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek, 

g)      Předsedovi přísluší: 

1.      navrhovat vnitřní předpisy spolku, 

2.      spravovat majetek spolku a vést daňovou evidenci, 

3.      svolávat a vést členskou schůzi nejméně jedenkrát ročně, 

4.      podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření, 

i)     Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem 

spolku, vypršením funkčního období. 

j)     Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a 

dalších materiálů souvisejících s činností spolku prostřednictvím webových stránek ZUŠ. 

 

Čl. 5 

Hospodaření spolku 

Zdrojem finančních příjmů spolku jsou: 

1) členské příspěvky, jejichž výši stanoví orgány spolku vždy pro následující školní rok 

2) dary fyzických a právnických osob 

3) výnosy z dobrovolných příspěvků návštěvníků kulturních akcí pořádaných spolkem ve spolupráci se ZUŠ 

O způsobu použití finančních prostředků rozhoduje Předseda ve spolupráci s Ředitelem ZUŠ, za řádné 

vedení evidence příjmů a výdajů odpovídá Předseda. Nejméně jednou ročně provádí Ředitel ZUŠ kontrolu 

hospodaření spolku. Zpráva o hospodaření spolku je předkládána členské schůzi ke schválení a poté je 

uveřejněna na webových stránkách ZUŠ. 

Finanční prostředky spolku jsou uloženy na běžném účtu u peněžního ústavu a právo nakládat s nimi má 

Předseda, který má podpisové právo. Volné finanční prostředky jsou uloženy v pokladně u Předsedy. 

 

Čl. 6 

Zánik spolku 

 

1) Spolek zaniká: 

a)      rozhodnutím členské schůze, 

b)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze, 

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze. 

 

 



 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze. 

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi. 

4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením členskou schůzí. 

 
 
 
Ve Vyškově dne 2.9.2020 
 
Zapsal:  Leoš Nekula     
 
 


