STANOVY KARLOVARSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU, Z.S.

1.

Úvodní ustanovení a poslání

1.1.

Název: Karlovarský pěvecký sbor, z.s.
(v dalším textu těchto stanov bude jmenovaný spolek označován jako „Spolek“ nebo
„KPS“)

1.2.

Sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Myslbekova 3.

1.3.

Karlovarský pěvecký sbor je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující zájemce o
sborový zpěv.

1.4.

Zabezpečuje rozvoj sborového zpěvu na území Karlových Varů a toto město patřičně
reprezentuje.

1.5.

Věnuje maximální péči rozvoji hudební výchovy.

1.6.

Pořádá koncerty a capella, za doprovodu varhan a klavíru, spoluúčinkuje na koncertech se
symfonickými orchestry pro veřejnost.

1.7.

Zúčastňuje se soutěží pěveckých sborů, které pořádá Unie pěveckých sborů, případně jiný
organizátor.

1.8.

Hlavní činnosti Spolku jsou vyjmenovány v článcích 1.3, 1.4, 1.5 a 1.7 těchto stanov.

1.9.

Činnosti podléhající úpravě podle ustanovení čl. 1.6 těchto stanov představují vedlejší
hospodářskou činnost, jejímž účelem je podpora a součást hlavních činností a představují
také hospodárné využití spolkového majetku.

2.

Organizace spolku

2.1.

Orgány Spolku jsou členská schůze, výbor KPS a kontrolní komise.

2.2.

Statutárním orgánem Spolku je výbor KPS. Každý člen výboru KPS je oprávněn za
Spolek jednat samostatně.

2.3.

Členem výboru KPS a členem kontrolní komise se může stát pouze člen Spolku.
Současné členství ve výboru KPS a v kontrolní komisi se vylučuje.

2.4.

Člen výboru KPS a člen kontrolní komise má právo ze své funkce odstoupit doručením
písemného oznámení ostatním členům orgánu, jehož je dosud členem.

2.5.

Členové výboru KPS a členové kontrolní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu,
mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze. Funkční období
kooptovaného člena orgánu končí dnem nejbližšího zasedání členské schůze.

3.

Členská schůze

3.1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

3.2.

Členská schůze:
(a)

se svolává k zasedání nejméně jedenkrát do roka;

3.3.

(b)

je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů;

(c)

zasedání členské schůze je neveřejné;

(d)

pozvánka na členskou schůzi musí být zveřejněna na internetových stránkách
Spolku (www.kvps.cz) nejpozději 15 dní před konáním členské schůze;

(e)

předsedou členské schůze je vždy předseda výboru KPS.

Působnost členské schůze
Členská schůze:
(a)

schvaluje stanovy a jejich změny;

(b)

volí výbor KPS a kontrolní komisi;

(c)

projednává zprávu o činnosti Spolku a výboru KPS;

(d)

rozhoduje o hospodaření sboru;

(e)

schvaluje rozpočet a výši členských příspěvků;

(f)

rozhoduje o zrušení pěveckého sboru.

3.4.

Z konání členské schůze se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zajistí výbor KPS. Ze
zápisu musí být patrné, jak byla členská schůze svolána, kdy se konala, kdo ji zahájil,
jaká usnesení přijala a kdy byl zápis z jejího konání vyhotoven.

3.5.

Součástí zápisu jsou vždy přijatá usnesení, přílohou je listina přítomných.

4.

Výbor KPS

4.1.

Výbor KPS je kolektivním statutárním orgánem Spolku a má 3 členy, a

4.2.

(a)

ze svého středu volí předsedu, zástupce předsedy a hospodáře;

(b)

schází se podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc;

(c)

funkční období člena výboru KPS je 5 let; člen výboru KPS může být odvolán
členskou schůzí i před uplynutím funkčního období;

(d)

usnesení výboru KPS je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů.

Působnost výboru KPS
Výbor KPS:
(a)

je volen členskou schůzí; volba všech členů výboru KPS schválením jediného
usnesení se připouští;

(b)

zabezpečuje řízení Spolku mezi členskými schůzemi;

(c)

je oprávněn jednat za Spolek;
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(d)

rozhoduje o spolupráci s jinými pěveckými sbory;

(e)

je oprávněn rozhodovat o uzavírání veškerých smluvních závazků; oprávnění
jednotlivých členů výboru KPS jednat samostatně za Spolek tím není dotčeno;

(f)

spolupracuje s kulturními agenturami;

(g)

je představitelem KPS vůči státním a hospodářským orgánům; oprávnění
jednotlivých členů výboru KPS jednat samostatně za Spolek tím není dotčeno;

(h)

jmenuje vedoucí hlasových skupin;

(i)

uzavírá smlouvu o uměleckém vedení se sbormistrem;

(j)

svolává členskou schůzi.

5.

Kontrolní komise:

5.1.

Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí.

5.2.

Kontrolní je kontrolním orgánem Spolku nezávislým na výboru KPS. Za svou činnost
odpovídá členské schůzi.

5.3.

Člen kontrolní komise má právo zúčastňovat se jednání výboru KPS s hlasem poradním.

5.4.

Funkční období člena kontrolní komise je 5 let; člen kontrolní komise může být odvolán
členskou schůzí i před uplynutím funkčního období;

5.5.

Základní poslání a úkoly kontrolní komise:
(a)

sleduje dodržování stanov a příslušných právních norem;

(b)

kontroluje hospodaření podle schváleného rozpočtu;

(c)

navrhuje opatření k nápravě případně zjištěných nedostatků;

(d)

s výsledky hospodaření seznamuje členskou schůzi alespoň dvakrát ročně.

6.

Sbormistr

6.1.

Sbormistr:
(a)

předkládá výboru KPS výběr repertoáru;

(b)

mění zařazení členů sboru do hlasových skupin;

(c)

navrhuje výboru ukončení působení členů ve sboru z hlasových důvodů;

(d)

přezkušuje nového člena a rozhodne o jeho zařazení do hlasové skupiny.

7.

Členství

7.1.

Členství v KPS je dobrovolné. O přijetí do KPS rozhoduje sbormistr na základě pěvecké
zkoušky spolu s výborem KPS.
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7.2.

Seznam členů vede pověřený člen výboru KPS. Zápisy a výmazy v seznamu členů
provádí pověřený člen výboru KPS. Každý člen Spolku má právo do seznamu nahlížet.

7.3.

Všichni členové Spolku jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti. Každý člen má na
členské schůzi jeden hlas a má právo být volen a volit do výboru KPS a do kontrolní
komise. Členové mohou také podávat podněty, návrhy, stížnosti a vznášet dotazy výboru
KPS a kontrolní komisi a mají právo být o výsledku informováni.

7.4.

Všichni členové Spolku jsou povinni řídit se stanovami KPS, řádně platit členské
příspěvky ve stanovené výši a termínu (září a únor) a pravidelně se zúčastňovat zkoušek a
koncertních vystoupení. Svou nepřítomnost je člen povinen řádně omlouvat vedoucímu
hlasu nebo výboru KPS.

7.5.

Členství zaniká:
(a)

vystoupením člena ze Spolku z vlastní iniciativy;

(b)

vyloučením pro neplacení členských příspěvků nebo pro neúčast na zkouškách a
koncertních vystoupeních anebo z dalších důvodů stanovených zákonem.

O vyloučení rozhoduje výbor KPS. Člen má právo se proti rozhodnutí výboru KPS
odvolat k nejbližší členské schůzi, a to do 30 dnů; proti rozhodnutí členské schůze se
nelze odvolat.
8.

Hospodaření KPS

8.1.

Členové KPS neodpovídají za dluhy Spolku.

8.2.

Finanční prostředky pro činnost KPS se získávají z:
(a)

členských příspěvků;

(b)

odměn za pořádání koncertních vystoupení;

(c)

jiných příjmů.

8.3.

Hlavní činností KPS nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost.

8.4.

Případný zisk z činnosti KPS lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy KPS.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle Spolku.

V Karlových Varech, dne 20.6.2014
Výbor KPS:
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