STANOVY

spolku

Estrádní soubor VEŠke, z.s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
Název spolku:

„Estrádní soubor VEŠke, z.s.“, tam kde je to vhodné bude použit
akronym „VEŠke, z.s.“
(dále jen „spolek“)

Sídlo:

7. května 42, 789 71 Leština

Čl. II
Právní postavení spolku
1) Spolek je dobrovolná, nestátní, nezávislá, nezisková organizace, sdružující členy na
základě společného zájmu.
2) Spolek je právnickou osobou registrovanou Krajským soudem Ostrava.
3) Spolek je neziskovou organizací pracující s dětmi, mládeží i dospělými.

ČI. III
Cíle a činnost spolku
1) Cílem spolku je organizovat pro širokou veřejnost, pro děti, mládež i pro dospělé,
společenské, kulturní, zábavné, tvůrčí i sportovní volnočasové akce a aktivity.
2) Prostřednictvím svých tanečních a divadelních aktivit a jiných forem zábavy přispívá
spolek k rozvoji kulturního dění okresu Šumperk.
3) Spolek se zaměřuje i na pořádání tvůrčích dílen a aktivit pro děti, mládež i dospělé.
4) Spolek pořádá příměstské tábory pro děti během školních prázdnin.
5) Spolek vytváří pro svoji činnost materiální podmínky a ekonomickou základnu pro
splnění svých cílů.
6) Při své činnosti se spolek zaměřuje i na pořádání regionálních, celostátních i
mezinárodních setkání, založených na rekreačně – sportovní bázi, ale také na jiné
volno časové aktivity pro mladé lidi a dospělé, včetně seniorů.
7) S realizací pořádaných akcí je spojeno zajištění poznávacích výletů za účelem
poznávání regionu či státu, gastronomické, ubytovací, kompletní služby a splnění
všech požadavků účastníků.
8) Spolek svou činností podporuje myšlenku přátelství na základě spolupráce mezi
partnerskými organizacemi, a to i ze zahraničí.

Čl. IV
Členství
1) Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli spolku a jsou starší 15 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá rada spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3
členů rady.
3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě spolku.
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem spolku
f) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;

ČI. V
Práva a povinnosti členů
1) Práva a povinnosti členů:
a) právo podílet se na činnosti spolku.
b) právo hlasovací.
c) právo být zvolen od osmnácti let statutárním zástupcem, revizorem nebo
vedoucím projektu spolku
d) právo obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření.
e) právo účastnit se akcí spolku.
f) právo být zvolenou formou informován v plném rozsahu a bezplatně o činnosti
spolku.
g) právo účastnit se setkání spolku.
h) skupina alespoň pěti členů má právo svolat valnou hromadu.
i) povinnost dodržovat stanovy spolku.
j) povinnost aktivně a zodpovědně se podílet na plnění cílů spolku.
k) povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
l) povinnost účastnit se všech zasedání valné hromady. V případě, že se valné
hromady nemůže z vážných důvodů zúčastnit, omluví se osobně, písemně nebo
jinou formou radě spolku, a to nejpozději v den zasedání valné hromady.
m) povinnost platit členské příspěvky

ČI. VI
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) statutární orgán

c) rada
d) revizor
e) vedoucí projektu

ČI. VII
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2) Svolání Valné hromady:
a) valnou hromadu svolává jednou ročně předseda spolku,
b) valnou hromadu svolává podle potřeby rada svým rozhodnutím nebo skupina
alespoň pěti členů.
3) Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku, pro změnu stanov je třeba souhlasu dvou
třetin všech členů,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet
spolku a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu dvou let členy rady, revizora a statutární orgán spolku,
d) rozhoduje o zrušení spolku, pro zrušení spolku je třeba souhlasu čtyř pětin všech
členů,
e) odvolává členy rady, revizora a statutární orgán v případě neplnění jejich
povinností nebo z jiných závažných důvodů. K odvolání člena rady nebo revizora
je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů, k odvolání statutárního orgánu je
třeba souhlasu dvou třetin všech členů,
f) přijímá demise členů rady, zároveň s jejich demisí musí rozhodnout o novém
radním nebo zrušit funkci zastávanou radním, který podal demisi,
g) přijímá demisi statutárního orgánu, zároveň musí vždy zvolit nový statutární
orgán,
h) rozhoduje o úplném zrušení členství.
4) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
s hlasovacím právem (aktivních členů).
5) Hlasovací právo aktivních členů spolku je rovné.
6) Není-li stanoveno jinak, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných
aktivních členů.
7) Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 30 dnů nesejde usnášeníschopná
valná hromada, přebírá její pravomoci rada. (viz Čl. VIII, odst. 11)

Čl. VIII
Rada
1) Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2) Počet členů rady (dále jen „radních“) je proměnlivý, odpovídá počtu funkcí rady.
O počtu funkcí rady, stejně jako o jejich názvech a náplni rozhoduje valná hromada.
Počet členů rady musí být lichý.

3) Radní jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let. Demisi podávají rovněž Valné
hromadě, která buď zvolí do funkce nového radního, nebo funkci zruší; jestliže tak
neučiní, považuje se jejich demise za neplatnou a dále zůstávají ve funkci.
4) Radním se také, kromě osob uvedených v odst. 2, automaticky stává statutární
zástupce spolku.
5) Radu svolává předseda spolku na základě předem dohodnutého termínu, a to
pravidelně jednou za tři měsíce nebo mimořádně na žádost jakéhokoli člena rady
podle potřeby. Účast na jejím zasedání je povinná pro všechny radní, omluva musí
být doručena nejpozději v den zasedání rady statutárnímu orgánu.
6) Rada zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) přijímá nové členy spolku (viz Čl. IV, odst. 2),
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
d) informuje všechny své členy o činnosti spolku,
e) řídí činnost spolku tak, aby byly naplňovány jeho cíle.
7) Rada schvaluje projekty spolku a jmenuje vedoucího projektu. Ke schválení projektu
a jmenování vedoucího projektu je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny rady
spolku.
8) Rada může v případě neplnění povinností nebo z jiných závažných důvodů odvolat
vedoucího projektu. Zároveň s jeho odvoláním musí buď jmenovat na jeho místo
nového vedoucího, nebo projekt zrušit a rozhodnout o případném finančním
vyrovnání projektu.
9) Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.
10)Není-li stanoveno jinak, rozhoduje rada nadpoloviční většinou přítomných členů.
11)Rada je povinna po upozornění revizora na jím zjištěné nedostatky v hospodaření a
činnosti sdružení řešit tyto nedostatky do 30 dnů od upozornění revizorem.
12)Při naplnění skutečností uvedených v Čl. VII, odst. 7 přebírá rada pravomoci valné
hromady, a to pouze do doby, než se sejde usnášeníschopná valná hromada. Rada je
v tomto případě povinna neprodleně uskutečnit kroky vedoucí ke svolání
usnášeníschopné valné hromady, které na jejím setkání předá informace o své
činnosti a rozhodnutích provedených v době, kdy disponovala pravomocemi valné
hromady.

ČI. IX
Revizor
1) Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením a činností spolku. Upozorňuje radu na
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí dle
potřeby, nejméně jednou ročně.
3) Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti alespoň jednou ročně, a to do 31. 5. následujícího kalendářního
roku po roce kontrolovaném.

ČI. X
Statutární orgán
1) Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
2) Předseda zastupuje spolek samostatně.
3) Statutární zástupce je volen a odvoláván valnou hromadou, demisi podává rovněž
valné hromadě.
4) Statutární orgán je volen vždy na období dvou let ode dne jeho zvolení valnou
hromadou.
5) Statutární orgán je povinen před koncem svého funkčního období zajistit volbu
nového statutárního orgánu na pravidelné, v případě nutnosti i na mimořádné valné
hromadě.
6) Jestliže se statutární orgán chce vzdát své funkce v průběhu funkčního období, musí
za tímto účelem svolat valnou hromadu, které demisi podá, a na které bude zvolen
nový statutární orgán. Jestliže tak neučiní nebo nedojde ke zvolení nového
statutárního orgánu, považuje se jeho demise za neplatnou a dále zůstává ve funkci.
7) Statutární orgán je právně zodpovědný za veškerou činnost ve spolku, která vyplývá
z jeho funkcí. Je povinen svědomitě vykonávat jim svěřenou funkci a jednat
v souladu se stanovami spolku a ostatními předpisy spolku. Závažná porušení
některého z ustanovení v Čl. X jsou důvodem k odvolání, resp. k právnímu postihu
statutárního orgánu podle platných právních předpisů a norem Právního řádu ČR.

ČI. XI
Vedoucí projektu
1) Vedoucí projektu je jmenován radou na dobu trvání jeho projektu.
2) Vedoucí projektu může vytvořit projektovou skupinu projektu.
3) Vedoucí projektu a členové projektové skupiny mohou po skončení projektu požádat
o honorář za práci odvedenou na projektu. O vyplacení a výši honoráře rozhoduje
rada spolku v závislosti na průběhu a úspěchu projektu.
4) Vedoucí projektu je zodpovědný za správné a přehledné vyúčtování příjmů a výdajů
během projektu, stejně jako za zajištění všech účetních dokladů a za předání
vyúčtování, účetních dokladů a ostatních náležitostí potřebných pro zaúčtování
projektu podle platných předpisů po skončení projektu hospodáři.
5) Vedoucí projektu je právně zodpovědný za přípravu, průběh, uzavření projektu a
jeho organizační a finanční zabezpečení. Je povinen svědomitě vykonávat svoji
funkci a jednat v souladu se stanovami spolku a ostatními předpisy spolku. Závažná
porušení některého z ustanovení v Čl. XI mohou být důvodem k právnímu postihu
vedoucího projektu podle platných právních předpisů a norem Právního řádu ČR.

ČI. XII
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, potřebným pro naplňování cílů
spolku. Spolek odpovídá výhradně svým majetkem za nesplnění svých závazků či
povinností. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek
v hospodaření.
2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dědictví, odkazy,
b) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení – vstupné, účastnické poplatky z
pořádaných akcí.
c) členské příspěvky (členské příspěvky se určují na zasedání valné hromady,
pokud valná hromada nerozhodne jinak, zůstává v platnosti výše členského
příspěvku z předchozího roku. Po zániku členství nemá bývalý člen nárok na
navrácení již zaplacených příspěvků a ani na podíl na majetku spolku) a
účastnické poplatky na projekty,
d) příjmy z grantových a nadačních fondů, dotační politika, státní dotace, operační
programy.
3) Finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatném účtu spolku v peněžním
ústavu nebo pokladně.
4) Hospodaření spolku se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.
5) Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku
a ostatními interními předpisy spolku.
6) Hospodář spolku svědomitě vede pokladnu spolku v souladu se všemi ustanoveními
Čl. XII a spravuje účet spolku. Zabezpečuje a je zodpovědný za vedení účetnictví.
7) Hospodář předkládá každoročně ke schválení valné hromadě zprávu o hospodaření
spolku včetně finanční uzávěrky, a to do 31. 3. následujícího roku.
8) Hospodář je právně zodpovědný za veškerou činnost ve spolku, která vyplývá z jeho
funkce. Je povinen svědomitě hospodařit s finančními prostředky spolku. Závažná
porušení některého z ustanovení v Čl. XII jsou důvodem k odvolání, resp. k právnímu
postihu hospodáře podle platných právních předpisů a norem Právního řádu ČR.
9) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční
zajištění svých aktivit.

ČI. XIII
Řešení sporů
Spory vyplývající z členství ve spolku nebo z činnosti spolku, mimo sporů o zrušení
členství, řeší rada spolku. Spory o zrušení členství řeší valná hromada. V případě, že
ani po projednání na zasedání rady nedojde k dohodě, rozhoduje valná hromada.

ČI. XIV
Zánik spolku
1) Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné
hromady,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

ČI. XV
Závěrečná ustanovení
1) Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád, zásady
hospodaření nebo jiné interní předpisy spolku.
2) Stanovy nabývají účinnosti dnem 2.7.2019
3) Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve dvou originálních výtiscích, z nichž jeden je odeslán
na Krajský soud v Ostravě a druhý bude uložen u předsedy spolku.
V Leštině, dne 2. 7. 2019

