Stanovy
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s.

Čl. 1
Název spolku
Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen „Spolek“).
Čl. 2
Sídlo
Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3.
Čl. 3
Účel Spolku
Účelem Spolku je:
a) organizovat kulturní a volnočasové aktivity, jichž se účastní děti a mládež pěveckých
sborů sborového studia Zvoneček - Praha působícího při Gymnáziu a Hudební škole
hl. m. Prahy v Praze 3, Komenského nám. 9/400,
b) informovat o činnosti výše uvedeného sborového studia a propagovat ji na veřejnosti,
c) přispívat všemi prostředky včetně materiálních a vyhledáváním případných sponzorů
k rozvoji činnosti všech složek výše uvedeného sborového studia Zvoneček - Praha.
Čl. 4
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a. shromáždění členů,
b. rada,
c. předseda.
Čl. 5
Shromáždění členů
1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Spolku. Shromáždění členů se koná nejméně
jednou do roka. Shromáždění členů svolává rada.
2. Shromáždění členů je usnášení schopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina všech
členů. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů, s výjimkou
zrušení Spolku a změny stanov, kde je potřeba nejméně 2/3 hlasů přítomných členů.
3. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání shromáždění členů přítomna
nadpoloviční většina členů, zahájí se náhradní shromáždění členů s totožným programem,
jaký mělo řádné shromáždění členů. Náhradní shromáždění členů je usnášení schopné
nadpoloviční většinou přítomných.
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4. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Člen může na zasedání
zastupovat při hlasování jiného člena Spolku na základě písemně udělené plné moci.
Jeden člen může zastupovat při hlasování nejvýše dva členy.
5. Jednání shromáždění členů se mohou členové v odůvodněných případech zúčastnit i
s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
6. Z jednání shromáždění členů vyhotoví rada zápis do 30 dnů ode dne konání shromáždění.
Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, předsedajícího,
přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu. Zápis se členům zpřístupní formou zaslání emailové zprávy.
7. Shromáždění členů:
a) rozhoduje o změně stanov Spolku,
b) volí a odvolává členy rady,
c) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím rady o vyloučení členů,
d) stanoví členské příspěvky,
e) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku,
f) bere na vědomí roční účetní závěrku,
g) bere na vědomí rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok
h) hodnotí činnost rady,
i) rozhoduje o zrušení Spolku.
Čl. 6
Rada
1. Rada je výkonným orgánem Spolku, voleným shromážděním členů. Rada má vždy lichý
počet členů, nejméně tři. Funkční období je dva roky. Shromáždění členů určuje počet
členů na příslušné funkční období. Opakovaná volba je možná.
2. Členství v radě zaniká:
a.
b.
c.
d.
e.

uplynutím funkčního období
smrtí
skončením členství ve Spolku
odstoupením
odvoláním; člena odvolává shromáždění členů zejména z důvodů neplnění
povinností, neúčast na jednáních rady, nerespektování rozhodnutí rady.

3. Pokud se uvolní místo člena rady před uplynutím funkčního období, kooptuje rada na
uvolněné místo člena, a to do doby než bude shromážděním členů zvolen nový řádný člen.
Pokud by počet členů rady mezi shromážděními členů poklesl pod usnášeníschopnou
většinu, je předseda nebo nejstarší člen rady, není-li předsedy, povinen bez zbytečného
prodlení svolat mimořádné shromáždění členů k volbě nových členů rady.
4. Rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rozhoduje o přijetí člena Spolku a o vyloučení člena Spolku,
schvaluje rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok,
schvaluje roční účetní závěrku,
předkládá shromáždění členů výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku,
svolává shromáždění členů,
vydává vnitřní předpisy Spolku.

5. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje
nadpoloviční většinou jednání se účastnících členů.
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6. Rada jmenuje ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání
rady.
7. Předseda je statutárním orgánem Spolku a jedná samostatně jménem Spolku navenek. Při
podpisování připojí předseda k názvu Spolku svůj podpis.
8. Předsedu zastupuje v případě jeho nepřítomnosti na základě plné moci předsedy
místopředseda. Při podpisování připojí místopředseda k názvu Spolku označení „v plné
moci“ a svůj podpis.
9. Rada jedná ve sboru. Rada může rozhodnout o rozdělení pravomocí mezi své členy. Toto
rozdělení pravomocí musí být zaznamenáno v zápise z jednání rady.
10. Rada se schází zpravidla 3x ročně. V zápise z jednání rady se uvede u jednotlivých
rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání rady se zašle
do pěti dnů po jeho vyhotovení mailem všem jejím členům.
11. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“
(korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům
rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko
posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.
Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda nebo místopředseda. Na nejbližším
zasedání rady informuje předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního
zasedání rady.
12. Jednání rady se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim
umožní sledovat celý průběh jednání.
13. Kterýkoliv člen Spolku má právo se zúčastnit zasedání rady. Nemá však právo hlasovat ani
předkládat návrhy k projednávaným věcem, s výjimkou případů, kdy je k jednání rady přizván
v konkrétní věci.
Čl. 7
Členství
1.

Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18ti let, která se aktivně podílí na
činnosti sborového studia Zvoneček – Praha a kterou ke členství doporučil stávající člen
Spolku.

2.

Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením členské přihlášky radou
v souladu s těmito stanovami.

3.

Každý člen Spolku je oprávněn se zúčastnit shromáždění členů, podávat návrhy a podněty
a dále zúčastňovat se akcí, které Spolek pro své členy pořádá. Člen Spolku je povinen
podřídit se rozhodnutí orgánů Spolku. Členové jsou povinni platit členské příspěvky ve
stanovené výši. Rada může rozhodnout i o tom, že členské příspěvky nebudou vybírány.
Rozhodnutí se vždy týká všech členů. Člen může ze Spolku kdykoliv svobodně vystoupit.

4.

Člen Spolku má právo rozhodovat na shromáždění členů a být volen do funkcí v orgánech
Spolku. Člen, který vykonává funkci ve Spolku, je povinen ji vykonávat pečlivě,
s potřebnými znalostmi a s loajalitou ke Spolku.
-3-

5.

Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením ze Spolku,
b) úmrtím,
c) vyloučením,
d) při nezaplacení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené radou ve
výzvě k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty,
e) zánikem Spolku.
Čl. 8
Vyloučení člena
1. Spolek může člena vyloučit pro závažné porušení stanov, pokud se po dobu více než
jednoho roku neúčastní činnosti Spolku, nebo pokud se bez omluvy nezúčastní dvou po
sobě konaných shromáždění členů.
2. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen, v návrhu uvede důvody vyloučení. Člen
navrhovaný k vyloučení musí být s důvodem vyloučení seznámen nejméně 15 dnů před
jednáním rady, která bude o vyloučení rozhodovat. Člen je oprávněn se jednání rady
zúčastnit a uvést skutečnosti na svou obhajobu.
3. O vyloučení člena rozhoduje rada. Rozhodnutí se doručí vyloučenému členovi. Proti
rozhodnutí rady o vyloučení se člen může odvolat ke shromáždění členů, a to do 30 dnů
po doručení rozhodnutí.
Čl. 9
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za
člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, kontaktní
spojení, datum přijetí za člena, datum a způsob ukončení členství. Po ukončení členství je
člen ze seznamu členů vymazán.
2. Za vedení seznamu členů odpovídá pověřený člen rady.
3. Seznam je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám
seznam členů není zveřejňován.
Čl. 10
Zrušení a zánik Spolku
1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Shromáždění členů nebo rozhodnutím soudu z důvodů
stanovených §268 občanského zákoníku.
2. Shromáždění členů rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů všech
členů. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
3. Likvidátor sestaví soupis majetku Spolku, který zpřístupní v sídle Spolku. O zveřejnění
soupisu majetku členy Spolku vyrozumí sdělením na webové stránce Spolku. Pokud o to
člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení
kopie soupisu.
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4. Likvidační zůstatek se převede na jinou právnickou osobu, která realizuje obdobnou
činnost jako Spolek, podle rozhodnutí rady.
5. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Tento Spolek (dříve občanské sdružení) vznikl registrací Ministerstvem vnitra České
republiky dne 28. prosince 2000.
2. Dojde-li mezi členy Spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu
oprávněno shromáždění členů.
3. Schválením těchto stanov se potvrzuje členství ve Spolku stávajících členů, kteří se
aktivně podílejí na činnosti sborového studia Zvoneček – Praha. Členství ostatních členů,
kteří se nepodíleli na činnosti Spolku, je na základě rozhodnutí Rady ze dne 10. 4. 2014
považováno za zaniklé.
4. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
5. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 26. 4. 2012

V Praze dne …..
Předseda (ověřený podpis):
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