
strana -1- 

 

PŘÁTELÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MŠENO 

STANOVY SPOLKU 

 

čl. I. Název, sídlo, působnost, právní povaha.  

1. Spolek Přátelé Základní umělecké školy Mšeno, zkratka PZUŠM, působí na území    

    České republiky a jeho sídlo je v Základní umělecké škole Mšeno, Nádražní 326,  

    277 35, Mšeno, IČ: 70567395.  

2. PZUŠM je nevýdělečným zájmovým spolkem, vystupuje jako právnická osoba s   

    vlastní právní subjektivitou a na veřejnosti ji zastupuje předseda/předsedkyně   

    výboru.  

 

Čl. II. Povaha a poslání.  

1. V PZUŠM se dobrovolně sdružují rodiče dětí, jež studují v uměleckých oborech    

    ZUŠ Mšeno, případně i další občané. 

2. Posláním PZUŠM je spoluvytváření podmínek, jež jsou důležité pro udržení   

    kontinuity a rozvoje základního uměleckého vzdělávání v regionu, stejně jako    

    prezentace jeho výsledků.  

Za tím účelem PZUŠM: 

a. navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi, jejichž činnost spadá nebo zasahuje   

    do sféry základního uměleckého školství, 

b. podle možností vyvíjí další aktivity, například koncertní, přednáškové,     

    grantové nebo publikační. 

 

čl. III. Členství, práva a povinnosti členek a členů. 

1. Členství v PZUŠM může být řádné a čestné. 

2. Řádné členky a členy přijímá výbor PZUŠM na základě písemně podané přihlášky.    

    Čestné členky a členy navrhuje výbor a schvaluje valná hromada. 

3. Členové a členky PZUŠM mají právo: 
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a. podílet se na veškeré činnosti PZUŠM a na jeho výsledcích, 

b. volit a být voleni/y do orgánů PZUŠM, 



c. podávat návrhy na zlepšení činnosti PZUŠM. 

d. podávat stížnosti kontrolní komisi PZUŠM a odvolávat se k ní. 

4. Členové a členky PZUŠM jsou povinni/y: 

a. jednat ve shodě s posláním PZUŠM, 

b. platit řádně členské příspěvky, a to vždy nejpozději do konce příslušného  

    kalendářního roku, 

5. Členství v PZUŠM zaniká: 

a. úmrtím, 

b. na základě vlastní písemné žádosti, 

c. automaticky pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky, 

d. zánikem PZUŠM. 

 

čl. IV. Hospodaření. 

1. PZUŠM je hospodářsky samostatná nezisková organizace. Finančními zdroji pro její 

činnost jsou: 

a. státní dotace a granty, 

b. dotace a granty z nadací a kulturních fondů, 

c. členské příspěvky a sponzorské dary, 

2. Oprávnění disponovat finančními prostředky mají předseda/předsedkyně výboru   

    a další osoby zmocněné výborem PZUŠM. 

3. O výši členských příspěvků na následující kalendářní období rozhoduje valná   

    hromada. Členský příspěvek lze uhradit jednorázově doživotně, a to ve výši   

    desetinásobku aktuálního příspěvku. 

 

čl. V. Orgány. 

1. Orgány spolku PZUŠM jsou: 
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a. valná hromada, 

b. pětičlenný výbor, 

c. dvoučlenná kontrolní komise, 

2. O všech jednáních těchto orgánů se pořizuje zápis. 

 

čl. VI. Valná hromada. 



1. Valná hromada se schází zpravidla každým rokem, nejméně však jednou za dva  

    roky. 

2. Valná hromada: 

a. volí výbor a kontrolní komisi PZUŠM na tříleté funkční období, přičemž je možná   

    opakovaná volba členů a členek těchto orgánů na jedno, výjimečně na dvě další   

    funkční období, 

b. na základě předložených zpráv hodnotí a schvaluje činnost výboru a kontrolní   

    komise za uplynulé období, 

c. rozhoduje o výši členských příspěvků, 

d. schvaluje znění stanov PZUŠM a jejich případné změny, 

 

čl. VII. Výbor. 

1. Výbor řídí činnost PZUŠM v období mezi valnými hromadami a je statutárním   

    orgánem PZUŠM. 

2. Výbor volí ze svých řad předsedkyni nebo předsedu PZUŠM. 

3. Zasedání výboru podle potřeby svolává a řídí předsedkyně/předseda PZUŠM,    

    případně pověřený člen výboru. 

  

čl. VIII. Kontrolní komise. 

1. Kontrolní komise PZUŠM: 

a. kontroluje činnost výboru PZUŠM a hospodaření s finančními prostředky, 

b. má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním, 
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c. projednává stížnosti a odvolání členů a členek PZUŠM, 

d. předkládá výsledky svých zjištění výboru a valné hromadě PZUŠM. 

 

čl. IX. Doplňující ustanovení.  

1. Za člena/členku výboru nebo kontrolní komise PZUŠM, který/á z jakéhokoliv   

    důvodu nemůže v období mezi volbami vykonávat svou funkci, kooptuje    

    příslušný orgán náhradníka/náhradnici. 

2. Výbor a kontrolní komise PZUŠM jsou schopny usnášení, pokud je přítomna   

    nadpoloviční většina členek / členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas   

    předsedající/ho. 



 

čl. X. Zánik PZUŠM.  

1. K zániku PZUŠM může dojít, požádají-li o to dvě třetiny řádných členek a členů. 

2. Valná hromada pak musí rozhodnout o způsobu likvidace závazků a pohledávek a   

    o způsobu naložení s finančními prostředky PZUŠM. 

 

čl. XI. Platnost stanov. 

1. Tyto stanovy nahrazují stanovy PZUŠM registrované MV ČR dne 12. ledna 2000 (VS/1-

1/42451/00-R). 

2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou PZUŠM dne 30. března 2015 a 

    vstupují  v platnost dnem jejich registrace, 18. května 2016. 

 


