Stanovy
spolku rodičů a přátel konzervatoře Duncan centre, z.s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek rodičů a přátel konzervatoře Duncan centre, zapsaný spolek (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem v Praze 4, Branická
145/41, 147 00 Praha 4

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili zájemci o podporu aktivit
studentů současného tance a dalších uměleckých oborů, jejich uměleckých projektů a dalšího vzdělávání a prezentaci
jejich nabytých zkušeností a dovedností na poli národním i mezinárodním.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a) podpora činnosti a prezentace studentů DC
b) podpůrná činnost v organizaci jejich odborné činnosti mimo konzervatoř
c) podpora dalšího vzdělávání v příslušném oboru v národním i mezinárodním měřítku
d) seznamovat své členy s prací studentů DC, pořádat osvětu a kulturní setkání
e) soustředit finanční prostředky s cílem hradit výše uvedené činnosti

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) spolupráce s příslušnými správními a státními institucemi a dalšími subjekty za účelem získání prostředků pro
výše uvedenou činnost studentů
b) spolupráce s vedením školy s cílem pomoci při naplňování a realizaci plánů školy ve věci dalšího vzdělávání
studentů
c) spolupráce s jinými neziskovými organizacemi

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
2. Po datu registrace spolku lze přijmout za člena osobu podle odstavce 1, pokud o to projeví zájem odevzdáním
přihlášky, svých kontaktních údajů a souhlasu s uhrazením řádného a případně mimořádného členského
příspěvku ve výši určené aktuálním vnitřním předpisem, pokud to schválí statutární orgán spolku;
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Každý člen má právo zejména:
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členských schůzí;
- vyjadřovat se ke složení orgánů spolku a být do nich volen či kooptován;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
- podílet se na formování cílů a činnosti spolku
Člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- hájit zájmy studentů, pokud jsou v souladu se studijním programem konzervatoře
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
- hradit schválené řádné i mimořádné členské příspěvky
Členství zaniká :
- na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
- uplynutím lhůty u členů se členstvím na dobu určitou,
- vyloučením pro hrubé porušování zásad těchto stanov,
- dále úmrtím,

Čl. 6
Orgány spolku
- Statutární orgán – předseda,
- členská schůze.

Čl. 7
Komunikace mezi členy spolku, členská schůze:
1. Hlavním způsobem komunikace členů spolku je korespondence (zejm. e-mail a písemný styk);
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku i bez návrhu, nebo jím pověřený člen spolku;
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Není-li do 20 minut od začátku
členské schůze přítomna alespoň polovina členů spolku, stává se členská schůze usnášeníschopnou automaticky;
5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy členské schůze. Členská schůze volí předsedu, jehož volební
období jsou tři roky.

Čl. 8
Předseda spolku
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku (zastupuje spolek). Předseda spolku
podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému, předepsanému nebo otisknutému názvu spolku připojí svůj podpis s
uvedením, že jde o předsedu spolku.
2. je povinen dbát na dobré jméno spolku;
3. řídí činnost spolku v souladu s těmito stanovami;

4. projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
5. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů
a další činnosti;
6. jedná jménem spolku jako statutární orgán
7. může pověřit k jednání jménem spolku (zastupování spolku) anebo k vykonávání soustavné činnosti jménem spolku
fyzickou či právnickou osobu anebo udělit plnou moc k zastupování.

Čl. 9
Hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací a věnuje se nevýdělečné činnosti. Příjmy budou tvořit především členské
příspěvky a dary. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení financí, z nichž bude spolek
uskutečňovat svou činnost, je však možná, a to v souladu s platnou právní úpravou.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov.
3. Primárním výdajem bude nákup služeb a případně právního, ekonomického či účetního poradenství a software
pro činnosti spolku u poskytovatelů těchto služeb. Členská základna je informována o těchto výdajích předsedou
spolku. Jiné výdaje mohou být uskutečňovány podle uvážení předsedy spolku a v souladu s těmito stanovami.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Spolek může na základě rozhodnutí vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

4. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 4.října 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

5. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci rovným dílem rozdělen mezi členy spolku
Výše uvedený text Stanov byl navržen zakládajícími členy spolku /přípravným výborem/ :
Michal Králík, 5. 7. 1948, bytem: Pivovarnická 1436/11, 180 00 Praha 8

Podpis:

Zuzana Solano Gómezová, 9. 12. 1961, bytem: Žitomirská 639/1, 101 00 Praha 10

Podpis“

a schválen v Praze dne : 2. 12. 2017

