
Stanovy Klubu rodičů při ZUŠ Kostelec nad 
Orlicí, z.s. 

Úplné znění ke dni 29. října 2015 

Základní ustanovení 

Sdružení KLUB RODIČŮ při ZUŠ Kostelec nad Orlicí z.s., které vzniklo na základě 
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů se tímto 
přizpůsobuje ve smyslu ust. § 3045 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen 
NOZ) ve spojení s ust. § 214 a násl. NOZ a považuje se za zapsaný spolek. KLUB 
RODIČŮ při ZUŠ Kostelec nad Orlicí z.s. je právnickou osobou. 

Název a sídlo spolku 

1. Spolek se nazývá plným názvem KLUB RODIČŮ při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, 
z.s. (dále jen spolek). 

2. Sídlem spolku je Tyršova 17 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

I. Vymezení a působnost 

1. Spolek je dobrovolný, samosprávný a nepolitický svazek členů, založený za 
účelem naplňování společného zájmu členů, kteří se zajímají o výuku dětí 
v ZUŠ Kostelec nad Orlicí. 

2. Členství vzniká a každoročně se obnovuje zaplacením členských příspěvků. 

3. Spolek je zájmovou organizací zastupující zájmy dětí. 

4. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci správy a 
jiných organizacích. 

5. Spolek může spolupracovat s ostatními spolky a organizacemi k zabezpečení 
svých cílů na základě vzájemného respektování. 



I. Cíle 

1. Činnost spolku je zaměřena na: 
• koordinaci a sjednocování vzdělávacího programu působení rodiny a školy 
• vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli 
• účinnou a dobrovolnou pomoc škole 
• zajišťování grantových programů 
• pomoc při pořádání kulturních akcí školy 
• přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními 

prostředky 

• své členy i ostatní rodiče informuje o konkrétních aktivitách a jejich 
výsledcích 

ll. Organizace 

A. Spolek 

1. Členem spolku se může stát každý občan ČR, případně i cizí státní příslušník, který 
souhlasí se zněním stanov spolku. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti 
spolku, volit své zástupce do výboru spolku a být navrhován a volen do 
výboru, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit 
projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov a 
včas platit členský příspěvek schválený na valné hromadě. 

2. Nejvyšším orgánem spolku, je valná hromada členů spolku, které se koná 
jednou ročně. Svolává ho výbor a připravuje jeho program tj. projednání roční 
uzávěrky, návrh rozpočtu, zprávu o činnosti za uplynulý rok, předložení návrhu 
na členy výboru. Valná hromada volí výbor a revizory. 

3. Členové Klubu rodičů mohou: 
• volit členy výboru a revizory 
• rozhodovat o počtu členů výboru 
• schvalovat roční uzávěrku a návrh rozpočtu 
• rozhodovat o výši členského příspěvku 

B. Výbor spolku: 

1. Počet členů výboru nesmí klesnout pod 3. Funkční období je 1 rok. 

2. Výbor na své 1. schůzi zvolí předsedu a obsazení ostatních funkcí. 

3. Výbor zejména: 
• řídí činnost spolku 
• vede účetní evidenci 
• připravuje rozpočet 



• svolává shromáždění členů spolku 
• navrhuje a schvaluje změnu stanov 

4. Jednání výboru se může zúčastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem. 
Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve výbor na jednání 
ředitele školy. 

C. Statutární orgán spolku: 
Jménem spolku je oprávněn jednat jeho předseda a zvolený jednatel, kteří 
jednají oba společně. 

111. Hospodaření 

1. Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí. Výdaje jsou 
určeny zejména pro materiální a finanční pomoc a budou použity ve 
prospěch žáků. 

Minimální výší členského příspěvku schvaluje shromáždění rodičů vždy 
na jeden školní rok. Pokud mají rodiče ve škole více dětí, platí členský 
příspěvek za každé dítě. 

2. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle příslušných 
právních předpisů a podle rozpočtu. Nejméně jednou za rok zveřejňuje pro 
členy veškeré příjmy a výdaje. 

3. Kontrolu provádějí volení revizoři. 

IV. Zánik organizace 

1. Spolek může zaniknou dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí 
kvalifikované, tj. dvoutřetinové většiny valné hromady nebo z jiného 
důvodu, stanoveného zákonem. 

2. Při zániku spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Likvidátor sestaví 
nejpozději do dvou měsíců od svého jmenování do funkce soupis jmění 
spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem jeho 
členům. 

3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku 
sestaví likvidátor návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí 
valná hromada. Dle schváleného návrhu na vypořádání provede likvidátor 
konečné vypořádání likvidačního zůstatku. 



V. Závěrečná ustanovení 

1. Spolek Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s. vzniká dnem zápisu 
do spolkového rejstříku. Tyto stanovy nabývají platnosti okamžikem 
schválení valnou hromadou dne 29. října 2015 a účinnosti dnem zapsání 
do spolkového rejstříku. 

2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou 
hromadou spolku a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým 

soudem do Sbírky listin spolkového rejstříku. 

V Kostelci nad Orlicí, dne 29. 1 O. 2015 

í 

Za výbor spolku: lva Jelínková 



Zápis z valné hromady Klubu rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí 

Konání schůze: 29. 09. 2015 v zasedací místnosti ZUŠ Kostelec nad Orlicí 

Přítomno: 20 členů klubu 

Program: 

1. Hodnocení předchozího školního roku, zpráva pokladníka 

2. Stanovení výše členských příspěvků na školní rok 2015/2016 

3. Volba členů výboru 

4. Volba členů kontrolní komise 

5. Schválení nových stanov v návaznosti na nový OZ 

6. Diskuse 

1. 

Rok proběhl úspesne. Činnost klubu probíhala v návaznosti na akce ZUŠ. 
Podařilo se nám získat dva granty, které vyhlásilo Město Kostelec nad Orlicí, 
které ke dnešnímu dni byly i bez problémů vyúčtovány. Celková výše grantů 
byla ve výši 20.000 Kč a 12.000 Kč. Klub rodičů tuto částku dofinancovával. 

Zpráva pokladníka: 

Na běžném účtu klubu je ke dnešnímu dni tj. 29. 09. 2015 32.870,- Kč, 

v pokladně klubu je 12.000,- Kč. 

2. 

Výše příspěvků byla stanovena na částku ve výši 100,- Kč na každé dítě. 
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3. 

Paní ředitelka navrhla nové členy výboru. Navrženými členy výboru jsou: Lenka 

Horáčková, Marie Ochocová, lva Jelínková. Všechny navržené členky výboru 
byly jednomyslně schváleny. Zároveň byly výroční členskou schůzí zvoleny i 

funkce. Předsedkyní klubu byla zvolena lva Jelínková, pokladní a 
místopředsedkyně Marie Ochocová, členkou výboru byla zvolena Lenka 

Horáčková. Členská schůze schválila, že předseda a pokladní mohou nakládat 
s finančními prostředky klubu stejně tak, jako v minulých letech. Funkčním 

obdobím tohoto výboru je jeden rok. 

4. 

Iva Jelínková navrhla členy kontrolní komise: Ludmila Hlávková a Veronika 

Špačková. Obě byly jednomyslně schváleny. 

5. 

lva Jelínková navrhla schválení nových stanov v návaznosti novely zákona číslo 
89/2012 Sb., dále jen Nový občanský zákoník ve spojení ustanovení § 214 a 
následující. Toto bylo jednomyslně schváleno. Paní Jelínková byla následně 

pověřena, aby učinila kroky vedoucí registraci spolku podle výše uvedeného 

zákona u Krajského soudu v Hradci Králové. Spolek se od této doby bude 
nazývat Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s. 

6. 

Proběhla diskuse 

Zapsala: lva Jelínková 

Kontrolovala: Marie Oe 

V Kostelci nad Orlicí, dne 29. 09. 2015 



Výroční schůze Klubu rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí 

konané dne 29. 9. 2015 

Prezenční listina 
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