
STANOVY občanského sdružení Unie rodičů při ZUŠ Jihlava 

 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
A. Název a sídlo  
Název občanského sdružení: Unie rodičů při ZUŠ Jihlava, o.s. 
(dále jen „Unie“). 
Sídlo sdružení: Masarykovo nám.16, 586 01, Jihlava 
  
B. Postavení Unie  
  
 (1) Unie je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců dětí (dále jen 
“rodičů”), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen “vzdělávání”) dětí.  
 (2) Unie především hájí práva a zájmy dětí, tj. všech nezletilých občanů, a působí při 
ZUŠ Jihlava.  
 (3) Unie je nezávislá na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a 
jiných organizacích, ale k zabezpečení svých cílů s nimi může spolupracovat na základě 
partnerství a vzájemného respektování.  
 (4) Unie je právnickou osobou.  
 
II. CÍLE  
  
 Činnost Unie se zaměřuje na: 
  
 (1) finanční, materiální a organizační pomoc škole při přípravách a organizování 
školních akcí, jako jsou soutěže žáků, veřejná vystoupení žáků, návštěvy divadelních 
představení pro žáky, apod.  
 (2) spolupráci s jinými sdruženími obdobného zaměření.    
  
  
  
  
  
  
 III. Členství v Unii, práva a povinnosti členů: 
 
(1) v Unii se sdružují na základě dobrovolnosti rodiče, popřípadě jiní zákonní zástupci žáků, 
kteří mají zájem o práci školy a souhlasí se Stanovami Unie. Členem Unie se může stát i 
zletilý žák školy. Členství vzniká souhlasem nadpoloviční většiny členů Unie. 
(2) sdružení nesmí vykonávat funkci státních orgánů a nesmí řídit státní orgány a ukládat 
povinnosti občanům, kteří nejsou jeho členy. 
(3) každý člen Unie má právo účastnit se členské schůze a předkládat návrhy výboru Unie. 
Dále se jako host může účastnit schůzí výboru Unie. Rovněž může být volen do orgánů Unie.¨ 
(4) každý člen má při hlasování jeden hlas. 
(5) povinností členů je dodržování stanov a rozhodnutí, vyplývajících z usnesení členské 
schůze. 
(6) členství zaniká vystoupením člena ze sdružení. Písemné oznámení o vystoupení zašle 
vystupující člen Výboru Unie. Z důvodu neplnění členských povinností může být člen sdružení 
vyloučen. O vyloučení rozhoduje Výbor sdružení a proti jeho rozhodnutí se pomůže vyloučený 



člen ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vyloučení člena odvolat 
k členské schůzi. V písemném oznámení bude uvedeno datum ukončení členství vyloučeného 
člena. 
 
      IV. Orgány Unie 
 
(1) Členská schůze 
(2) Výbor Unie 
(3) Revizor Unie 
(4) Hospodář 
(5) Předseda Unie 
(6) Členství v orgánech Unie 
 
ad (1)  
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členskou schůzi svolává předseda Unie 
nejméně jedenkrát za školní rok a to během školního roku, případně na žádost 50 procent 
členů Unie svolá mimořádnou členskou schůzi. Jednání členské schůze řídí zvolený předseda, 
nebo jím zvolený zástupce. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů, a to 
usnesením. 
Členská schůze volí členy Výboru Unie, Revizora Unie a Hospodáře Unie. 
Členská schůze projednává zprávu výboru Unie a Revizora Unie za uplynulé období, která 
obsahuje zprávu o účetním hospodaření Unie a dále o činnosti za uplynulé období.  
Členská schůze stanovuje výši příspěvku rodičů a dále rozpočet Unie, případně jeho úpravu a 
změnu stanov Unie, dle předložených návrhů Výboru Unie. 
 
ad (2) 
Výbor sdružení  je výkonným orgánem sdružení. Schůzi Výboru svolává předseda Výboru 
nejméně jedenkrát za pololetí školního roku, tj. dvakrát za školní rok. Dle potřeby může 
předseda Výboru svolat mimořádnou schůzi Výboru. Jednání schůze Výboru Unie řídí 
předseda Výboru, nebo jím pověřený zástupce.  Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, a to 
usnesením. 
Výbor sdružení má nejméně tři, nejvíce sedm členů. 
Výbor sdružení sám ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu a hospodáře. 
Výbor sdružení předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření za uplynulé 
účetní období a rozpočet pro nadcházející období, a dále rozhoduje o vyloučení člena ze 
sdružení. 
Předseda Výboru Unie je oprávněn jednat jménem Unie. K jednání jménem Unie může 
písemně zmocnit třetí osobu a ve zmocnění je povinen vymezit rozsah zmocnění. 
Výbor Unie je volen vždy na jeden školní rok. 
 
ad (3) 
Revizor Unie 
Revizor kontroluje rozhodnutí Výboru Unie a činnost Předsedy. 
Revizora volí Výbor Unie. 
Jestliže Revizor zjistí nedostatky, neprodleně vyzve příslušný orgán Unie, aby zjednal 
nápravu. 
Revizor je odpovědný Výboru Unie, kterému předkládá nejméně jedenkrát za tři roky zprávu o 
své činnosti.  
Funkční období Revizora je tříleté. 
 



ad (4) 
Hospodář Unie 
Hospodáře volí Výbor Unie pro zajištění ekonomické agendy o hospodaření dle rozpočtu. 
Hospodář je členem Unie. Hospodář předkládá nejméně jednou za školní rok o hospodaření 
Unie Výboru Unie. 
Funkční období Hospodáře je tříleté. 
 
ad (5) 
Předseda Unie 
Předsedu a Místopředsedu Unie volí ze svého středu Výbor Unie na své první schůzi. 
Předseda a Místopředseda Unie je volen tajnou volbou nadpoloviční většinou hlasů. 
Funkční období Předsedy a Místopředsedy Unie je tříleté. 
Předseda realizuje rozhodnutí Výboru. 
Je statutárním orgánem Unie, zastupuje Unii navenek a jedná jejím jménem, při jednání je 
vázán rozhodnutím Výboru. 
Předsedu zastupuje s jeho souhlasem Místopředsedu. 
 
ad (6)  
Členství v orgánech Unie zaniká úmrtím, vypršením funkčního období, odvoláním rozhodnutím 
Výboru Unie, nebo rezignací. Písemné oznámení o rezignaci zašle rezignující orgán 
Předsedovi, případně Místopředsedovi Unie. 
 
 
        V. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
 
 
(1) Zdroje majetku Unie tvoří příspěvky rodičů žáků ZUŠ, dary fyzických a právnických osob, 
výnosy akcí, dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, či strukturálních fondů EU.  
(2) Výši příspěvku rodičů schvaluje na návrh Výboru Unie Členská schůze. Pokud rodiče mají 
na škole více dětí, platí příspěvek pouze za jedno z dětí. 
 
 
 
          VI. ZÁNIK SDRUŽENÍ 
 
(1) Sdružení zaniká: dobrovolným rozpuštěním na základě hlasování nadpoloviční většiny 
členů Unie, nebo sloučením s jiným sdružením. 
(2) Veškerý hmotný majetek včetně finančních prostředků postoupí v případě zániku Unie po 
vyrovnání všech závazků vůči věřitelům Výbor Unie Základní umělecké škole Jihlava, při které 
byla Unie ustanovena.  
 
 
          VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
(1) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 
(2) Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí obecně závaznými právními 
předpisy. 
 
 
Stanovy byly schváleny na Přípravném Výboru Unie v Jihlavě dne ……………………….. 



 

Přípravný Výbor:  

Blažek 
 
 
Polák 
 
 
Častová 
 
 
Karásková 


