Stanovy zapsaného spolku „Akcent Liberec, z.s.“
Čl. 1
Název a sídlo
1. Zapsaný spolek nese název „Akcent Liberec, z.s.“ (dále jen jako „Spolek“).
2. Spolek sídlí na adrese Gagarinova 758, Liberec 6, 460 07.

Čl. 2
Charakteristika a cíl činnosti
1. Spolek je amatérským, nepolitickým a samostatným spolkem vzniklým podle Občanského
zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, sdružujícím se na základě dobrovolného
členství zájemců o sborový a sólový zpěv.
2. Spolek působí na celém území České republiky a rozvíjí též mezinárodní působnost.
3. Spolek se nečlení na organizační jednotky.
4. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.
5. Spolek může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních.
6. Cílem Spolku je šířit hudební kulturu a poskytnout uplatnění pro kulturní vyžití lidem,
kteří mají zájem o sborový zpěv.
7. Spolek při plnění svých cílů může spolupracovat s jinými subjekty, např. dobrovolnými
sdruženími občanů, firmami, státními i nestátními organizacemi a dalšími, včetně
zahraničních subjektů.

Čl. 3
Členství ve spolku
Členství ve spolku je dobrovolné.
Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let.
Členství vzniká přijetím člena na Členské schůzi nadpoloviční většinou členů.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství je časově neomezené.
Členství zaniká:
a. vystoupením ze spolku na vlastní žádost člena,
b. zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze nadpoloviční většinou členů,
c. úmrtím člena,
d. zánikem Spolku.
7. Člen Spolku má právo:
a. zúčastňovat se a podílet se na činnosti Spolku, navrhovat nové směry této činnosti,
vznášet dotazy, podněty a stížnosti k vedení Spolku až do úrovně členské schůze,
b. účastnit se jednání členské schůze,
c. volit orgány Spolku,
d. být volen do orgánů Spolku,
e. využívat členských výhod při akcích Spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a. svým jednáním hájit dobré jméno spolku a napomáhat k rozvoji mezilidských
vztahů na základě vzájemné pomoci, důvěry a porozumění,
b. dodržovat stanovy Spolku,
c. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
d. svědomitě a řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku,
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e. platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí Spolku,
f. řádně pečovat o zapůjčený nebo svěřený majetek a chránit jej před poškozením a
ztrátou,
g. řádně pečovat o notový materiál,
h. při ukončení členství je třeba vyrovnat závazky vůči Spolku.

Čl. 4
Orgány spolku a způsob jejich ustavování
1. Orgány Spolku jsou:
a. Členská schůze. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně
jedenkrát ročně.
b. Výbor spolku. Výbor se skládá z minimálně čtyř členů. Výbor je volen členskou
schůzí. Výbor řídí záležitosti Spolku. K poradám se schází podle potřeby.
c. Statutárním orgánem spolku je člen Výboru spolku.

Čl. 5
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členská schůze tvoří všichni členové Spolku.
3. Členskou schůzi svolává Výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor
spolku svolá Členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku.
4. Členská schůze zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov Spolku,
b. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávu Spolku a roční
závěrku hospodaření,
c. volí ze svých řad členy Výboru spolku,
d. rozhoduje o počtu členů Výboru spolku,
e. rozhoduje o přijetí člena a zrušení členství ve Spolku,
f. rozhoduje o zrušení Spolku.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Spolku je
přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Spolku.
Čl. 6
Výbor spolku
1. Výbor spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Členské
schůzi. Rada řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Členské schůze.
2. Členství ve Výboru spolku vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého
ze členů.
3. Výbor spolku má nejméně 4 členy – předsedu, místopředsedu, sbormistra, hospodáře, a
případně další členy.
Členové
Výboru spolku jsou voleni na dobu jednoho roku. Člen Výboru spolku může být
4.
odvolán ze své funkce rozhodnutím Členské schůze nebo může odstoupit na základě
svého rozhodnutí.

5. Výbor spolku svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou
ročně, dále dle potřeby.
6. Výbor spolku zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b. koordinuje činnost Spolku,
c. svolává Členskou schůzi,
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze,
e. vede seznam členů Spolku.
7. Členové Výboru spolku jsou oprávněni jednat jménem Spolku samostatně.
8. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu jednoho měsíce nesejde
usnášeníschopná Členská schůze, přebírá její pravomoci Výbor spolku.

Čl. 7
Majetek a zásady hospodaření
1. Majetek spolku:
a. Notový archiv
b. Koncertní ošacení ženské a mužské
c. Zvuková aparatura
d. Finanční hotovost
2. Příjmy Spolku tvoří zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b. členské příspěvky,
c. dotace a granty,
d. příjmy plynoucí z činností Spolku popsaných v čl. 2.
3. Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor spolku, který každoročně předkládá Členské
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. S vydáním částky nad 10.000,-Kč z
účtu Spolku musí souhlasit Členská schůze, s vydáním částky nad 5.000,-Kč z účtu
Spolku musí souhlasit Výbor spolku, v ostatních případech rozhodují členové Výboru
spolku samostatně.
4. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl.2..
5. O financích spolku je vedena účetní evidence. Finanční hotovost je uložena na účtu
Spolku u finančního ústavu. Právo disponovat s účtem májí minimálně dva členové
Výboru spolku.
6. Hospodář spolku vede účetní evidenci. Evidenci ostatního majetku vedou pověření
členové sboru.

Čl. 8
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolky na základě rozhodnutí
Členské schůze,
b. rozhodnutím příslušného soudu.
2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o
způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy, zejména
občanský zákoník.
2. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány dodatky, které schválí Členská schůze.
3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.
4. Tyto Stanovy byly přijaty na Členské schůzi v Liberci dne 4. 9. 2015.

