Stanovy spolku JuniorBand, z. s.
Čl{nek I
N{zev a sídlo
1. Spolek nese n{zev JuniorBand, z. s. (d{le jen „Spolek“).
2. Spolek je spolkem ve smyslu z{kona č. 89/2012 Sb., občanský z{koník,
v platném znění.
3. Spolek je samostatné, dobrovolné sdružení umělců založené na dobu
neurčitou
4. Spolek m{ celost{tní působnost, se sídlem v Pohořelicích.
Čl{nek II
Posl{ní, účel a činnost Spolku
1. Posl{ním spolku je úsilí o rozvíjení hudby a hudební produkce.
2. V souladu s posl{ním je účelem Spolku tvorba a interpretace hudební
produkce, reprezentace města Pohořelice, rozvoj kultury.
3. Hlavní činností spolku je komplex vz{jemně prov{zaných a neoddělitelných
aktivit přímo naplňující účel Spolku, coby společného z{jmu jeho členů. Tento
účel je naplňov{n zejména prostřednictvím:
a) hromadných zkoušek (za účelem n{cviku na pozdější veřejné
interpretaci),
b) reprezentace ZUŠ Pohořelice a města Pohořelice,
c) interpretace hudební produkce v České republice a v zahraničí,
d) spolupodílením se na výchovně vzděl{vací činnosti pro školy a školské
zařízení,
e) spolupracov{ním na kulturních akcích.
4. Spolek může vykon{vat též vedlejší hospod{řskou činnost, vedlejší činností
získané prostředky se nerozdělují a v plném rozsahu se použijí na podporu
činnosti hlavní.
Čl{nek III
Členství
1. Členem Spolku může být fyzick{ osoba starší 18 let, kter{ souhlasí s posl{ním a
účelem Spolku a je rozhodnuta se podle svých možností podílet na jejich
uskutečňov{ní. Za týchž podmínek se členem může st{t i pr{vnick{ osoba.
2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno pr{vo pož{dat o členství. Nikdo
nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
3.

Členství vznik{ na z{kladě schv{lení přihl{šky Členskou schůzí Spolku, kter{ o
jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zased{ní. Prvními členy Spolku se
automaticky st{vají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

4. Členství zanik{:
a) vystoupením člena ze Spolku,
b) vyloučením člena ze Spolku,
c) smrtí člena či z{nikem člena,
d) z{nikem Spolku.
5. Členství nepřech{zí na pr{vního n{stupce člena.
6. Spolek může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen:
a) opakovaně či z{važně porušil své povinnosti podle těchto Stanov nebo
vnitřních rozhodnutí Spolku, zejména opakovaně se neúčastní zkoušek,
b) dopustil se i mimo spolkovou činnost úmyslného trestného činu, byl-li za něj
pravomocně odsouzen nebo
c) nebo projevuje n{zory popírající či snižující důstojnost člověka.
7. O vyloučení člena rozhoduje Předseda na n{vrh Rady Spolku. Předseda doručí
vyloučenému členovi písemné rozhodnutí o vyloučení, členství zanik{ po 3
měsících od doručení rozhodnutí.
8. Vystoupení člena nabýv{ účinnosti 3 měsíce po doručení písemně projevené vůle
Předsedovi nebo i dříve pokud Předseda stanoví kratší lhůtu.
9. Veškeré vypoř{d{ní vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří
měsíců od písemně projevené vůle.
10. Seznam členů vede Předseda, je veřejný a přístupný na internetových str{nk{ch
Spolku. Z{pisy a výmazy v tomto seznamu prov{dí Předseda při vzniku a z{niku
členství a d{le při jakékoliv změně podstatných údajů.

Čl{nek IV
Pr{va a povinnosti členů
Člen Spolku m{ zejména pr{vo:
a) účastnit se jedn{ní Členské schůze a podílet se na jejím rozhodov{ní
hlasov{ním,
b) volit Předsedu Spolku na čtyřleté období,
c) volit členy Rady spolku, každého na čtyřleté období,
d) předkl{dat n{vrhy, podněty a připomínky org{nům Spolku,
e) podílet se na činnosti Spolku,
f) být navržen ke kooptaci do Rady.
Člen Spolku m{ zejména povinnost:
a) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími org{nů Spolku v mezích
jejich působnosti a pravomoci,
b) aktivně se podílet na plnění účelu a posl{ní Spolku,

c) h{jit z{jmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat ž{dné kroky, které
by byly v rozporu se z{jmy a činnostmi Spolku,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jedn{ní org{nů Spolku a přispívat ke zlepšení
jejich pr{ce.

Čl{nek V
Org{ny spolku
Spolek je spravov{n těmito svými org{ny:
a) Člensk{ schůze
b) Rada spolku
c) Předseda
Čl{nek VI
Člensk{ schůze
1. Člensk{ schůze je nejvyšším org{nem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku.
2. Zased{ní Členské schůze svol{v{ Rada spolku nejméně jednou ročně a též vždy,
pož{d{-li o to písemně aspoň jedna třetina členů Členské schůze.
3. Člensk{ schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
a) může projedn{vat a rozhodnout jakoukoliv z{ležitost Spolku,
b) schvaluje pl{n budoucí činnosti Spolku, předkl{d{ Rada Spolku,
c) schvaluje rozpočet Spolku, předkl{d{ Rada Spolku,
d) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
e) volí Předsedu a členy Rady, odvol{v{ je, každé na čtyřleté období,
f) schvaluje zpr{vu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,
překl{d{ Rada Spolku,
g) určuje a schvaluje pl{n činností spolku a jeho cíle na příští období, předkl{d{
Předseda
h) schvaluje přihl{šky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, předkl{d{
Předseda,
i) rozhoduje o vstupu spolku do pr{vnických osob,
j) rozhoduje o zrušení nebo přeměně Spolku,
k) stanovuje členské příspěvky.
4. Člensk{ schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného org{nu spolku.
5. Člensk{ schůze je usn{šeníschopn{, účastní-li se jejího zased{ní aspoň polovina
všech členů spolku. Člensk{ schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů spolku, není-li v těchto stanov{ch uvedeno jinak. Každý člen m{ při
rozhodov{ní jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.

6. Rozhodnutí o změně Stanov, rozhodnutí o zrušení nebo o přeměně Spolku je
přijato, vysloví-li se pro přijetí přítomní členové mající třípětinovou většinu hlasů,
n{vrh na takové rozhodnutí může být předloženo jen Radou spolku.
7. Informaci o kon{ní zased{ní Členské schůze zasíl{ Předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl
v přihl{šce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozději deset dní před jeho kon{ním. Nejpozději deset dní před kon{ním
zased{ní Členské schůze zasíl{ Předseda členům spolku program a n{vrhy
materi{lů, které je povinen předložit ke schv{lení.
8. O rozhodnutích přijatých na zased{ní Členské schůze pořizuje Předsedou
pověřený člen spolku z{pis. Z{pis svým podpisem ověřují dva členové přítomní
na zased{ní členské schůze.
Čl{nek VII
Rada spolku
1. Rada spolku (d{le jen „Rada“) m{ řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve
všech z{ležitostech Spolku, a to v mezích těchto Stanov a rozhodnutí Členské
schůze. Rada řídí činnost Spolku ve všech ohledech tak, aby bylo naplňov{no
posl{ní Spolku a z{ležitosti Spolku byly vedeny v souladu s pr{vním postavením
Spolku.
2. Rada m{ nejméně 5 členů, voleni Členskou schůzí na čtyřleté období.
3. Rada spolku zejména:
a)
připravuje podklady pro zased{ní Členské schůze,
b) přezkoum{v{ a potvrzuje či ruší rozhodnutí o vyloučení člena Spolku,
c)
pověřuje jednotlivé členy Rady spolku i ostatní členy spolku úkoly
v určeném rozsahu v mezích své působnosti.
4. Rada spolku se usn{ší hlasov{ním, zpravidla na svém zased{ní. Rada rozhodujeli při zased{ní, může jednat a usn{šet se za přítomnosti nadpoloviční většiny
členů Rady.
5. Rada se může usnést též hlasov{ním mimo zased{ní s použitím prostředků
komunikace na d{lku, v tom případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho
přijetí většina všech členů Rady. N{vrh usnesení připraví Předseda a stanoví
lhůtu pro uplatnění hlasů, nejméně třídenní.
6. Rada spolku vyd{v{ své usnesení písemnou formou, z jedn{ní Rady spolku
vyhotoví pověřený člen z{pis.

Čl{nek VIII
Předseda
1. Předseda je statut{rním org{nem spolku, volen a odvol{v{n Členskou schůzí na
čtyřleté období.
2. Předseda zejména:
a) zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku pr{vně jedn{ vůči třetím osob{m,
b) rozhoduje o z{ležitostech Spolku, nejde-li o z{ležitosti, o nichž pravomoc
rozhodnout si Člensk{ schůze nebo Rada spolku vyhradily pro sebe,
c) připravuje podklady pro jedn{ní Rady spolku,
d) vede ř{dně agendu a seznam členů Spolku,
e) archivuje z{pisy Členské schůze a Rady spolku.
3. Předseda je opr{vněn jmenovat až dva místopředsedy z řad členů Rady spolku.
Místopředseda zastupuje předsedu po dobu, kdy předseda nemůže vykon{vat
svoji funkci nebo s pověřením předsedy vykon{v{ dílčí úkoly.
4. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let. Předseda je zvolen v případě, že
nadpoloviční většina členů spolku shodnou na navrženém kandid{tovi. Předseda
se funkce ujím{ den n{sledujícího po dni volby.
5. Předseda je ze své činnosti odpovědný Členské schůzi.

Čl{nek IX
Zvl{štní a z{věrečné ustanovení
1. Spolek se zrušuje rozhodnutím, jak je uvedeno v čl{nku VI těchto Stanov. Bylo-li
rozhodnuto o rušení Spolku, jmenuje Rada spolku neprodleně likvid{tora. Rada
též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu
Spolku.
2. Z ustanovení z{kona č. 89/2012 Sb., občanský z{koník se nepoužijí zejména
ustanovení:
a) § 156 rozhodov{ní kolektivního org{nu se posuzuje výlučně podle těchto
Stanov,
b) § 246 odst. 1: nestanoví-li vnitřní pr{vo Spolku jinak, funkce v org{nu trv{
po dobu neurčitou,
c) § 246 odst. 2: kooptovat je možné pouze u org{nu, kde to stanoví vnitřní
pr{vo Spolku,
3. Do prvního zased{ní Schůze spolku je Rada tvořena všemi zakladateli.
4. Prvním předsedou Spolku je: Jaroslav Krčm{ř, datum narození: 20. 5. 1991,
bytem: Hlavní 16, 691 27 Popice
5. Stanovy byly schv{leny hlasov{ním zakladatelů na ustanovující schůzi spolku
dne 22. 9. 2014.
6. Tyto Stanovy nabyly platnosti a účinnosti schv{lením všemi zakladateli, což také
zakladatelé stvrzují svými podpisy:
V Pohořelicích dne 22. 9. 2014
Jaroslav Krčm{ř
datum narození: 20. 5. 1991
bytem: Hlavní 16, 691 27 Popice
Bc. Petr Hladík
datum narození: 14. 5. 1991
bytem: Úzk{ 286, 691 25 Vranovice
Milan Šťastný
datum narození: 14. 10. 1993
bytem: Znojemsk{ 747, 691 23 Pohořelice
Michal Musil
datum narození: 1. 5. 1992
bytem: č. p. 173, 691 23 Cvrčovice

Josef Kudrna
datum narození: 31. 8. 1992
bytem: Na hr{zk{ch 776, 691 23 Pohořelice

