STANOVY
„Spolek na podporu Akademie lidové hudby v Bavorsku e.V.“, Freyung
„Förderverein Volksmusikakademie in Bayern e.V.“, Freyung

§ 1 Jméno, sídlo
1. Spolek založený dne 17.12.2014 nese jméno „Spolek na podporu
Akademie lidové hudby v Bavorsku e.V.“ a má sídlo ve Freyungu.
2. Spolek bude zapsán do Spolkového rejstříku u Správního soudu Freyung
a po zapsání získá koncovku „e.V.“.
§ 2 Účel spolku
1. Účelem spolku je ideová a finanční podpora „Akademie lidové hudby
v Bavorsku“. Spolek sleduje výhradně a bezprostředně veřejně prospěšné
cíle ve smyslu ustanovení „daňově zvýhodněné účely“ Daňového zákona
(§ 58 č. 1 AO).
2. Spolek vyvíjí neziskovou činnost; nesleduje v první řadě vlastní
hospodářský zisk. Prostředky, které spolek získá, smí být využity
výhradně pro účely vymezené stanovami. Členům nejsou z prostředků
spolku vypláceny žádné podíly ani finanční podpora.
3. Žádná osoby nesmí být zvýhodňována výdaji, které nesouvisí s účelem
spolku nebo jsou nepřiměřeně vysoké.
4. Jako prostředky pro dosažení uvedených cílů slouží osobní aktivita členů,
členské příspěvky, dary, podpora a ostatní příjmy.
5. Spolek zachovává politickou nestrannost. Přiznává stejná práva
příslušníkům všech národnosti a zastává principy náboženské a
světonázorové tolerance.
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§ 3 Obchodní rok
Jako obchodní rok platí kalendářní rok.

§ 4 Členství
1. Členy spolku se mohou stát:
• Fyzické osoby
• Sdružení osob
• Právnické osoby soukromého a veřejného práva.
2. O členství je nutno písemně požádat představenstvo. Žádost o přijetí u
nezletilých musí být podepsána zákonným zástupcem. O přijetí písemné
žádosti rozhoduje představenstvo.
3. Členství končí vystoupením, vyloučením či vyškrtnutím člena.
Vystoupení je nutné předložit představenstvu písemně. Vystoupení je
možné při dodržení lhůty v délce jednoho měsíce od ukončení obchodního
roku.
Člen může být ze spolku vyloučen, pokud jeho chování hrubým
způsobem odporuje stanovám nebo zájmům spolku. O vyloučení
rozhoduje na žádost představenstva členská schůze většinou tří čtvrtin
odevzdaných platných hlasů. Před rozhodnutím o vyloučení má dotyčný
dostat příležitost k vlastnímu vyjádření. Rozhodnutí výboru je dotyčnému
sděleno představenstvem.
Zrušení členství je možné v případě, kdy člen neuhradil členské
příspěvky, přestože byl dvakrát písemně upomenut představenstvem.
Zrušení členství představenstvem je možné po uplynutí lhůty tří měsíců
od odeslání druhé upomínky, ve které je uvedeno upozornění na zrušení
členství.
Členství končí také u fyzických osob úmrtím, u sdružení osob jejich
zánikem.
4. Představenstvo může se souhlasem členské schůze jmenovat zasloužilé
osoby čestnými členy spolku. Čestní členové jsou osvobozeni od
povinnosti hradit členské příspěvky. V ostatním mají stejná práva a
povinnosti jako řádní členové spolku.
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5. Činnost v rámci spolku je vykonávána dobrovolnicky. Členům
představenstva jsou hrazeny výdaje a náklady. Členové představenstva
mají nárok na přiměřenou odměnu; o výši odměny rozhoduje členská
schůze.
§ 5 Členské příspěvky
1. Od členů jsou vybírány členské příspěvky. Výše příspěvku a jeho
splatnost je schvalována členskou schůzí, přičemž je možné stanovení
různé výše podle druhu členů, jejich věku apod. Blíže se členské
příspěvky řídí předpisem o příspěvcích, který není součástí stanov.
2. Členové jsou povinni udělit spolku pro účel vybírání členských příspěvků
oprávnění pro jejich platbu z bankovního účtu.

§ 6 Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) Představenstvo
b) Členská schůze

§ 7 Představenstvo
1. Představenstvo spolku ve smyslu § 26 Občanského zákoníku
tvoří předseda a místopředseda. Každý z nich jedná samostatně. Jejich
vzájemná působnost je vymezena tak, že místopředseda smí jednat pouze
v případě omezení na straně předsedy nebo z jeho pověření. Pověření
zastupovat představenstvo navenek zůstává tímto nedotčeno.
2. Rozšířené představenstvo sestává z předsedy, místopředsedy, pokladníka,
zapisovatele a tří přísedících. Na základě rozhodnutí představenstva se
mohou jednání účastnit další osoby v roli poradců.
3. Představenstvo je voleno členskou schůzi na dobu 3 let počínaje dnem
zvolení. Zůstává však ve své funkci až do zvolení nového představenstva
v souladu se zněním stanov. Opětovné zvolení je přípustné.
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4. Volitelní jsou pouze členové spolku, kteří dovršili 18. rok života. Volit
mohou pouze členové spolku, kteří dovršili 14. rok života. Různé funkce
v představenstvu nelze sloučit v jedné osobě.
5. Představenstvo si může schválit jednací řád. Pokud nepřijme žádná jiná
ustanovení, platí pro jednání představenstva ustanovení členské schůze
podle smyslu.

§ 8 Kompetence představenstva
Rozšířené představenstvo je kompetentní řešit veškeré záležitosti spolku,
pokud nespadají podle zákona nebo stanov do kompetence členské schůze
nebo představenstva ve smyslu § 26 Občanského zákoníku (§7 odst. 1).
Představenstvo má především tyto úkoly:
Příprava členské schůze a stanovení programu jednání;
Svolání členské schůze;
Plnění rozhodnutí přijatých členskou schůzí;
Rozhodnutí o přijetí a vyloučení členů;
Vybírání členských příspěvků;
Vedení obchodních záležitostí spolku; u obchodů přesahujících částku
5.000 € je však nezbytný souhlas většiny členů rozšířeného
představenstva, viz stanovy § 7 odst. 2.
7. Správa a investice majetku spolku;
8. Sestavení finančního plánu pro každý obchodní rok, vedení účetnictví,
sestavení výroční zprávy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 9 Členská schůze
Při členské schůzi má každý z členů jeden hlas. Členská schůze je
kompetentní v těchto záležitostech:
1. Volba rozšířeného představenstva a revizorů;
2. Schválení výroční zprávy předložené představenstvem a zprávy revizorů,
odvolání představenstva;
3. Schválení předpisu o příspěvcích; stanovení výše a splatnosti ročního
příspěvku;
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4. Rozhodnutí o změnách stanov a rozpuštění spolku.
Žádosti, které může členské schůzi předložit každý člen, musí být doručeny a
písemně zdůvodněny představenstvu nejméně sedm dnů před dnem konání
členské schůze.

§ 10 Svolání členské schůze
Řádná členská schůze musí být svolána nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji
představenstvo při dodržení lhůty nejméně dvou týdnů, a to písemně a
s uvedením programu jednání. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po
odeslání pozvánky. Pozvánka je zasílána e-mailem. Členové, kteří nemají
žádnou e-mailovou adresu, jsou zváni poštovní zásilkou. Pozvánka je
považována za doručenou členovi, pokud je zaslána na adresu, kterou člen
spolku naposledy písemně sdělil jako aktuální. Program jednání určuje
představenstvo.

§ 11 Usnesení členské schůze
1. Členskou schůzi řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti
místopředseda. Pokud není přítomen žádný z nich, určí si členská schůze,
kdo ji bude řídit. Při volbách může být vedení členské schůze na dobu
trvání voleb a předcházející diskuse přeneseno na volební výbor.
2. Způsob hlasování a volby určí ten, kdo schůzi řídí, resp. předseda
volebního výboru. Volba musí proběhnout písemně resp. tajně, pokud o to
požádá nejméně pětina přítomných k volbě oprávněných členů.
3. Osoba svolávající nebo řídící členskou schůzi může pozvat také hosty
nebo zástupce tisku nebo také pro celý program jednání či pro jednotlivé
body vyloučit z účasti veřejnost.
4. Pokud nejsou v těchto stanovách nebo v zákoně uvedeny jiné většiny, jsou
rozhodnutí členské schůze přijímána prostou většinou odevzdaných
platných hlasů; na hlasy, které se zdržely hlasování, tak není brána zřetel.
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5. Pro změnu stanov je však zapotřebí většina tří čtvrtin odevzdaných
platných hlasů. Změnu účelu spolku (§33 odst. 1 S 2 Občanského
zákoníku) musí schválit všichni členové. Písemný souhlas členů, kteří se
nezúčastnili členské schůze, se změnou účelu spolku je možné doručit
představenstvu do dvou měsíců.
6. Pro volbu představenstva platí: pokud v prvním kole voleb nezískal žádný
z kandidátů absolutní většinu odevzdaných hlasů, je provedena užší volba
mezi dvěma kandidáty, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Případně je
nutné volbu opakovat tak dlouho, dokud jeden z členů nezíská absolutní
většinu. Na hlasy, které se zdržely hlasování, není v absolutní většině brán
zřetel. Pokud není ani po čtvrté volbě či následných volbách ustanoveno
představenstvo, může členská schůze na žádost volit formou prosté
většiny, volbu odložit nebo ji zahájit znovu.
7. O usnesení členské schůze vede zapisovatel nebo v případě jeho
nepřítomnosti osoba pověřená tím, kdo schůzi řídí, protokol, který
podepíše příslušná osoba řídící schůzi i pověřený zapisovatel. Protokol
musí obsahovat tyto údaje: místo a čas konání členské schůze, jméno
osoby řídící schůzi, počet přítomných členů, program jednání, výsledky
jednotlivých hlasování a způsob hlasování. V případě změny stanov bude
zapsáno přesné znění.
§ 12 Mimořádná členská schůze
Představenstvo může kdykoli svolat mimořádnou členskou schůzi. Musí být
svolána v případě, že to vyžadují zájmy spolku, nebo pokud byla
představenstvu doručena písemná výzva nejméně třetiny všech členů
s udáním účelu a důvodů.

§ 13 Revizoři
Členská schůze volí pro stejné funkční období jako členy představenstva
také dva revizory. Jejich úkolem je kontrolovat vedení účetnictví z hlediska
řádného vedení, účetní správnosti a úplnosti výdajů a příjmů a informovat o
tom členskou schůzi.
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§ 14 Ukončení činnost, vyrovnání majetku
1. Spolek může být rozhodnutím členské schůze rozpuštěn, pokud byla
svolána výhradně k tomuto účelu.
2. Pro rozpuštění spolku je potřebná většina čtyř pětin odevzdaných platných
hlasů.
3. Likvidaci spolku zajišťují členové představenstva, kteří jsou v té době ve
funkci.
4. Při zrušení spolku nebo zániku daňově zvýhodněného účelu podle § 2
těchto stanov připadá majetek spolku, pokud převyšuje existující závazky,
nadaci občanů města Freyung, která je povinna jej využít bezprostředně a
výhradně pro neziskové účely ve smyslu těchto stanov.
§ 15 Ochrana osobních údajů
1. Spolek shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje svých členů
(jednotlivé údaje o osobních a věcných záležitostech) při využití zařízení
pro zpracování údajů za účelem plnění úkolů podle těchto stanov,
například v rámci spravování databáze členů. Jedná se především o
následující údaje o členech: jméno a adresa, bankovní spojení, telefonní
číslo, e-mailová adresa, datum narození, funkce ve spolku.
2. V souvislosti s pořádáním akcí, vyznamenáním členů nebo oslavou jejich
narozenin zveřejňuje spolek osobní údaje a fotografie svých členů na
webových stránkách a může údaje a fotografie poskytnou ke zveřejnění
také různým druhům médií. Zveřejnění a poskytnutí údajů se přitom
omezuje na jméno, příslušnost ke spolku, věk a funkci. Člen může kdykoli
odmítnou zveřejnění jednotlivých fotografií své osoby. Od okamžiku
doručení nesouhlasu představenstvu je zveřejnění / poskytnutí nepřípustné
a spolek odstraní stávající fotografie ze své webové stránky.
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3. Seznamy členů jsou ve formě elektronické databáze i v tištěné podobě
poskytovány členům spolku, ostatním funkcionářům a členům, jak to
vyžaduje jejich funkce a zvláštní úkoly ve spolku. Pokud člen spolku
hodnověrně doloží, že potřebuje seznam členů spolku pro naplnění svých
práv podle stanov (např. práva menšin), bude mu poskytnut tištěný
seznam členů proti písemnému prohlášení, že jména, adresy a jiné údaje
nebudou využity pro jiné účely.
4. Svým členstvím ve spolku a s tím spojeným uznáním těchto stanov
vyjadřují členové svůj souhlas s poskytnutím, zpracováním (uložením,
úpravou, předáváním) a využíváním svých osobních údajů ve výše
uvedeném rozsahu. Jiné využití dat, které přesahuje rozsah plnění úkolů a
cílů podle stanov, je spolku povoleno pouze v případě, že je k tomu
povinen ze zákona. Prodej osobních údajů není přípustný.
5. Každý člen má v rámci zákonných předpisů Spolkového zákona o ochraně
osobních údajů (především §§ 34, 35) právo na informace o tom, které
údaje o jeho osobě jsou ukládány, komu jsou poskytovány, pro jaké účely
využívány, upravovány, mazány nebo blokovány.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 22.11.2019.
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PRAVIDLA ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ
spolku
„Spolek na podporu Akademie lidové hudby v Bavorsku e.V.“, Freyung

1. Spolek vybírá minimální příspěvky podle stanovené výše:
Roční příspěvek
děti/mládež do 18 let

4,- €

dospělí

12,- €

dvojice, partneři

16,- €

hudební skupiny do 5 osob

25,- €

hudební skupiny od 6 osob

50,- €

spolky

50,- €

veřejné právnické osoby (např. obce)

100,- €

2.

Členové jsou povinni udělit spolku pro účel vybírání členských příspěvků
oprávnění pro jejich platbu z bankovního účtu.
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