
STANOVY
Spolek: Lyra – singing show z.s. , se sídlem Sídliště 360 , Moravský Krumlov

Článek I.
Všeobecná ustanovení

Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

Spolek: Lyra – singing show z.s.
Sídlo: Sídliště 360, Moravský Krumlov
Spolek vzniklý dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je spolkem, který hájí zájmy
svých členů a své zájmy uplatňuje dle platných právních předpisů

Článek II. 
Účel a cíle činnosti spolku

Účelem  spolku  je  pořádání  pěvecké  soutěže  Lyra  a  přehlídek  vítězů  pro   školy  a
veřejnost

Cílem spolku je podpora mladých  pěveckých talentů v jejich hudebních začátcích

Cílové skupiny spolku jsou žáci základních a středních škol

Činnosti spolku je hledání nových pěveckých talentů

Článek III.
Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami,
posláním a cíli spolku.

2. O  přijetí  za  člena  spolku  rozhoduje  statutární  orgán  na  základě  písemné
přihlášky.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Zánik členství:

a. vystoupením člena písemným oznámením.

b. neplacením členských příspěvků

c. úmrtím člena.

d. zrušením členství na základě rozhodnutí rady.

e. zánikem spolku.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a. podílet se na činnosti spolku



b. volit a od dosažení 18 let být volen do orgánů spolku,

c. obracet se orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a. dodržovat stanovy spolku,

b. aktivně se  podílet  na  plnění  cílů  spolku  a  plnit  úkoly  zadané  radou a
předsedou

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d. platit členské příspěvky o jejichž výši rozhoduje rada.

V.
Seznam členů

1. Spolek  vede  seznam  členů.  V seznamu  členů  se  u  každého  člena  uvádějí
následující údaje:

Fyzické osoby  Právnické osoby

Jméno a příjmení  Název
Bydliště   Sídlo

IČ
Tel. č./ email Tel. č./ email

Osoba jednající jménem člena ve Spolku
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Předseda provede

zápis  nového  člena  do  seznamu  členů  ve  lhůtě  30  dnů  od  vzniku  členství.
Předseda  provede  výmaz člena  ze  seznamu členů ve  lhůtě  30  dnů od  zániku
členství.

3. Předseda je  povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis  ze seznamu členů každému
členovi, který o výpis požádá.

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a. členská schůze

b. předseda,.

Článek VII.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.



2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolu, kteří se jejího zasedání zúčastní. Na
členskou schůzi musí být všichni členové písemně pozváni nejméně 30 dní před jejím
konáním. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání.

3. Členská schůze je svolávána předsedou nejméně 1x ročně. Předseda je povinen
svolat členskou schůzi vždy, požádá-li  o to písemně nejméně 1/3 členů. V případě, že
členskou schůzi předseda nesvolá do jednoho měsíce od podání žádosti,  mohou svolat
členskou schůzi tito členové sami.

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

5. Člen  spolku  se  zúčastňuje  jednání  členské  schůze  osobně  nebo  v  zastoupení
zmocněncem na základě písemné plné moci.

6. Členská schůze:

a. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku,
kterou předkládá rada,

b. volí předsedu 

c. schvaluje plán činnosti a rozpočet na následující rok,

d. rozhoduje  o  zřizování  a  rušení  pobočných  spolků,  pracovišť  a  zařízení
spolku,

e. schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,

f. rozhoduje o zrušení, fúzi či rozdělení sdružení a o majetkovém vypořádání,

g. má právo vyjadřovat se ke všem projektům spolku a rozhoduje o ostatních
záležitostech spolku, k nimž si rozhodnutí vyhradí.

Článek VIII.
Předseda

1. Statutárním orgánem, který zastupuje spolek navenek, je předseda.  Za spolek
podepisuje samostatně předseda tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku
připojí svůj podpis.

2. Předseda je oprávněn činit opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho
působnosti těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 

3. Volební období předsedy je 2 roky.

Článek IX.
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým majetkem.



2. Zdroje majetku jsou :

a. členské příspěvky

b. příjmy z činností při naplňování cílů spolku

c. granty, dotace

d. dary a příspěvky fyzických a právnických osob.

3. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů spolku.

4. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho
vlastnictví.

5. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku,
kromě provozní  hotovosti,  se  ukládají  do  peněžního  ústavu na účty  k  tomuto
účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá
předseda nebo osoba k tomu předsedou pověřená.

Článek X.
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

a. rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,
b. rozhodnutím soudu
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o

způsobu majetkového vypořádání v rámci likvidace s tím, že likvidační zůstatek se
převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným zaměřením.

3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejícího odstavce zajišťuje rada.
4. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí členské schůze o zániku

spolku.
Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Z  rozhodnutí  členské  schůze  mohou  být  jmenováni  čestní  členové  spolku  z
osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním cíli
spolku a podporují je.

2. Orgány spolku mohou na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační,
jednací, finanční a revizní řád sdružení.

3. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze rozhodnutím členské schůze. Základní
poslání a cíle a zaměření spolku nesmí být měněny.

4. Spolek  má právo  v  souladu  s  posláním cíli  své  činnosti  obracet  se  na  státní
orgány s peticemi.

5. Tyto  stanovy  byly  schváleny  na  ustanovující  schůzi  konané  dne   22.8.2014.
v 18.00 hod na adrese  Tulešice 103 , 671 73 


