Karlovarský pěvecký sbor KPS

STANOVY
I. Úvodní ustanovení a poslání
1. Název : Karlovarský pěvecký sbor, občanské sdružení
2. Sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Myslbekova 3
3. Karlovarský pěvecký sbor (dále jen KPS) je dobrovolnou zájmovou organizací
sdružující zájemce o sborový zpěv.
4. Zabezpečuje rozvoj sborového zpěvu na území Karlových Varů a toto město patřičně
reprezentuje.
5. Věnuje maximální péči rozvoji hudební výchovy.
6. Pořádá koncerty a capella, za doprovodu varhan a klavíru, spoluúčinkuje na
koncertech se symfonickými orchestry pro veřejnost.
7. Zúčastňuje se soutěží pěveckých sborů, které pořádá Unie pěveckých sborů, případně
jiný organizátor.
II. Organizační struktura
1. Členská schůze
a) je nejvyšším orgánem KPS
b) schází se nejméně 1x do roka.
c) schvaluje stanovy a jejich změny;
d) zasedání členské schůze je neveřejné;
e) volí Výbor KPS a Revizní komisi na jeden rok;
f) projednává zprávu o činnosti souboru a Výboru;
g) rozhoduje o hospodaření sboru;
h) schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků;
i) je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů;
j) rozhoduje o zrušení pěveckého sboru;
2. Výbor KPS
a) je volen členskou schůzí;
b) zabezpečuje řízení souboru mezi členskými schůzemi;
c) je oprávněn jednat jménem KPS;
d) usnesení Výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů;
e) rozhoduje o spolupráci s jinými pěveckými sbory;
f) je oprávněn uzavírat veškeré smluvní závazky;
g) spolupracuje s kulturními agenturami;
h) je představitelem KPS vůči státním a hospodářským orgánům;
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i) ze svého středu volí předsedu, zástupce předsedy a hospodáře, kteří jsou
statutárními zástupci KPS.
j) jmenuje vedoucí hlasových skupin;
k) svolává Členskou schůzi;
l) schází se podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc;
3. Revizní komise
a) Revizní komise je dvoučlenná a je volena Členskou schůzí
b) Je nejvyšším revizním a kontrolním orgánem KPS nezávislým na Výboru KPS. Za
svou činnost odpovídá Členské schůzi
c) Člen revizní komise má právo zúčastňovat se jednání Výboru s hlasem poradním.
d) Základní poslání a úkoly Revizní komise:
- sleduje dodržování stanov a příslušných právních norem;
- kontroluje hospodaření podle schváleného rozpočtu;
- navrhuje opatření k nápravě případně zjištěných nedostatků;
- s výsledky hospodaření seznamuje Členskou schůzi alespoň 2x ročně;
4. Sbormistr – práva a povinnosti
a) předkládat výboru výběr repertoáru
b) měnit zařazení členů sboru do hlasových skupin
c) navrhovat výboru ukončení působení členů ve sboru z hlasových důvodů
d) přezkoušet nového člena a zařadit ho do hlasové skupiny
III. Členství
1. a) Členství v KPS je dobrovolné. O přijetí do sboru rozhoduje sbormistr na základě
pěvecké zkoušky spolu s Výborem KPS.
b) Seznam členů vede pověřený člen výboru KPS. Dílčí seznamy vedou jednotliví
vedoucí hlasových skupin.
2. Práva:
a) všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti;
b) být volen a volit zástupce do Výboru KPS;
c) podávat podněty, návrhy, stížnosti a vznášet dotazy, o výsledku být informováni;
3. Povinnosti:
a) řídit se stanovami KPS;
b) řádně platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu (září a únor);
c) pravidelně se zúčastňovat zkoušek a koncertních vystoupení. Svou nepřítomnost
řádně omlouvat vedoucímu hlasu nebo Výboru KPS;
4. Zaniká
a) vystoupením člena ze souboru z vlastní iniciativy;
b) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků nebo pro neúčast na zkouškách a
koncertních vystoupeních;
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O vyškrtnutí rozhoduje Výbor. Člen má právo se proti rozhodnutí Výboru odvolat
k nejbližší Členské schůzi, a to do 30 dnů;
Proti rozhodnutí Členské schůze se nelze odvolat.
IV. Hospodaření KPS
1. Majetek KPS je ve společném vlastnictví členů sboru.
2. Členové KPS neručí za jeho dluhy.
3. Finanční prostředky pro činnost KPS se získávají z:
- členských příspěvků;
- odměn za uspořádání koncertních vystoupení;
- jiných příjmů;
4. a) Hlavní činností KPS nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost
b) Vedle hlavní činnosti může KPS vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, je-li její
účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku KPS
c) Případný zisk z činnosti KPS lze použít pouze pro spolkovou činnost
V. Závěrečná ustanovení
KPS má právní subjektivitu. Jeho jménem jedná, v právních vztazích vystupuje a
odpovědnost nese Výbor KPS v čele s předsedou.

V Karlových Varech dne

12.3.2013
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