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STANOVY 
 

Klubu rodičů a přátel  
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. 

 
 
 

čl. I  Základní ustanovení 
 

1. Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. je spolkem ve 
    smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
2. Název spolku: Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. 
    (dále jen „Klub“). 
3. Sídlem Klubu je budova Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno. 
4. Klub se zakládá na dobu neurčitou. 

 
 

čl. II  Poslání, účel a činnost Klubu  
 

1. Základním posláním Klubu je úsilí o prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole a  
    všestranná podpora té části činnosti Základní umělecké školy, která souvisí    
    s uměleckými aktivitami žáků. 
2. V souladu s posláním Klubu je jeho účelem poskytovat Základní umělecké škole                         
    PhDr. Zbyňka Mrkose finanční, organizátorskou, propagační a jinou podporu směřující                                                  
    k součinnosti rodiny a školy (zejména seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami  
    rodičů, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními  
    prostředky při zajišťování nadstandardních uměleckých aktivit žáků, vypomáhá škole  
    při zlepšování školního prostředí, popularizuje dobré výsledky práce školy na  
    veřejnosti). 
 

čl. III  Členství 
 

1. Členem Klubu může být každý člověk, který souhlasí se stanovami Klubu. Rodiče 
žáků školy se stávají na školní rok členy Klubu, když složí na účet Klubu stanovený 
finanční příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku. 

2. Členství v Klubu zaniká vystoupením, vyloučením nebo pokud člen nezaplatí členský 
příspěvek. 
 

3. Člen Klubu má zejména právo: 
a) účastnit se jednání Členské schůze, 
b) hlasovat na jednání Členské schůze, 
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky pro činnost Klubu,  
d) být informován o činnosti Klubu a jeho hospodaření, 
e) být navržen do Výboru, 
f) navrhovat členy Klubu do dalších orgánů Klubu a volit je. 
 

4. Člen Klubu má zejména povinnosti: 
a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Klubu v mezích jejich 

působnosti a pravomoci, 
b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání Klubu, 
c) platit členský příspěvek. 
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čl. 5  Orgány Klubu  
 

1. Klub je spravován těmito svými orgány: 
 

a) Výbor Klubu  
b) Předseda 
c) Členská schůze 
d) Revizní komise 
 
 

čl. 6 Výbor Klubu  
 

1. Výbor Klubu (dále též „Výbor“) je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji předseda a další 
alespoň čtyři členové Klubu. Ze zvolených členů výboru musí být nadpoloviční 
většina rodičů žáků školy. Výbor má řídící a výkonnou pravomoc, a to v mezích 
Stanov a rozhodnutí Členské schůze. 

2. Funkční období člena Výboru je jeden rok.  
3. Výbor volí ze svého středu předsedu a pokladníka a odvolává je. V případě, že 

některý z členů Výboru v průběhu funkčního období odstoupí, zemře, či je odvolán, 
vyberou zbývající členové Výboru nové členy na uvolněná místa. Funkční období 
takto vybraných členů je jednoleté a počíná běžet rozhodnutím Výboru o výběru 
nového člena. 

4. Výbor zejména: 
a) schvaluje změny stanov,  
b) svolává zasedání Členské schůze a připravuje podklady pro jednání Členské schůze,  
c) řídí zasedání Členské schůze a informuje členy Klubu o jeho fungování, 
d) volí a odvolává členy Výboru a Revizní komise,  
e) volí a odvolává předsedu Výboru a pokladníka,  
f) pověřuje jednotlivé členy Výboru či jiné osoby správou činnosti Klubu v určeném 

rozsahu v mezích své působnosti,  
g) rozhoduje o vyloučení člena ze Klubu,  
h) schvaluje rozpočet Klubu, 
i) rozhoduje o dispozicích s majetkem,  
j) schvaluje zprávu o hospodaření Klubu.  

 
5. Výbor se usnáší hlasováním, zpravidla na (svém) zasedání. Výbor, rozhoduje-li při 

zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů 
Výboru. Výbor se může usnášet též hlasováním mimo zasedání s použitím 
prostředků komunikace na dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro 
jeho přijetí většina členů Výboru. Zahájit hlasování může člen Výboru tím, že doručí 
všem členům Výboru návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně 
třídenní. 

 
 

čl. 7  Předseda 
 

1. Statutárním orgánem Klubu je předseda Výboru (dále též „Předseda“). 
2. Předsedu volí ze svých členů na dobu dvou let Výbor a též jej odvolává. 
3. Předseda zejména jménem Klubu právně jedná vůči třetím osobám. 
4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Výboru a je Výborem řízen. 
5. V nepřítomnosti Předsedy jej zastupuje kterýkoli ze členů Výboru. 
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čl. 8 Členská schůze 
 

1. Členská schůze je tvořena všemi členy Klubu. 
2. Zasedání Členské schůze svolává kterýkoli člen Výboru nejméně jedenkrát ročně 

písemnou či elektronickou pozvánkou doručenou nejméně sedm dní před konáním 
zasedání.  

3. Členská schůze zejména: 
a) schvaluje plán činnosti Klubu na další období, 
b) projednává a bere na vědomí zprávy Revizní komise, 
c) schvaluje výši a splatnost členského příspěvku, 
d) rozhoduje o zrušení či přeměně Klubu, 
e) podává Výboru návrhy na změnu stanov Klubu, 
f) podává Výboru další návrhy související s činností Klubu. 
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň pět členů Klubu. Každý 

člen má jeden hlas. 
5. Členská schůze přijímá svá usnesení hlasováním. Usnesení je přijato, jestliže se pro 

jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení či 
přeměně Klubu je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů Klubu. 
Členská schůze se může usnášet též hlasováním mimo zasedání s použitím 
prostředků komunikace na dálku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro 
jeho přijetí většina členů Klubu. Zahájit hlasování může člen Klubu tím, že doručí 
všem členům Klubu návrh usnesení a stanoví lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně 
třídenní. 

6. Otázka, která nebyla uvedena v pořadu jednání na rozeslané pozvánce na zasedání 
Členské schůze, může být předmětem hlasování na Členské schůzi, a to v případě, 
kdy návrh na hlasování o této otázce schválí nadpoloviční většina přítomných členů. 

 
čl. 9  Revizní komise 

 
1. Revizní komise je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku. 
2. Revizní komise je tříčlenná, skládá se z předsedy Revizní komise a dvou členů. Její 

předseda a členové jsou voleni Výborem na funkční období jednoho roku.  
3. Revizní komise zejména kontroluje účetnictví a hospodaření Klubu. V případě zjištění 

nedostatků dává Revizní komise podnět k nápravě Výboru. Revizní komise nemá 
výkonnou pravomoc. 
 

čl. 10  Hospodaření Klubu  
 

1. Klubu vykonává svou činnost jako neziskový subjekt. Prostředky pro zajištění činnosti 
Klubu a jeho majetek je tvořen zejména z příspěvků členů, darů, dotací a výnosů 
z dalších doplňkových aktivit Klubu. 

2. Pro operativní hospodaření s prostředky je založen účet v bance. Podpisové právo 
k účtu mají vždy dva členové Výboru.  

3. Za hospodaření Klubu odpovídá Výbor, který volí ze svého středu pokladníka. 
Účetnictví Klubu vede pokladník, doklady jsou umístěny v sídle Klubu. Hospodaření 
Klubu je kontrolováno Revizní komisí a Výborem. 

 
 

čl. 11 Závěrečná ustanovení 
 

1. Klub se zrušuje způsobem uvedeným v čl. 8 Stanov. Bylo-li rozhodnuto o zrušení 
Klubu, jmenuje Výbor neprodleně likvidátora. Po vypořádání závazků předá Výbor 
likvidační zůstatek Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 
48.  
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2. Tyto Stanovy plně nahrazují předcházející stanovy Sdružení rodičů při Základní 
umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose ze dne 15. 3. 2002. 

3. Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí. Tímto dnem nabyly též platnosti a 
účinnosti. Uvedená skutečnost je doložena Usnesením Členské schůze ze dne  
3. 11. 2014, které tvoří přílohu Stanov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10. 10. 2014 
 
 
 
 
 
Daniela Adlerová 
předsedkyně Výboru Klubu  

 


