SPOLEČNOST JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTRA z.s.
STANOVY

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.1

SPOLEČNOST JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTRA z.s., zkratka SJBF, je nevýdělečný zapsaný
spolek působící na území České republiky.
Sídlo: Puškinovo náměstí č. 9, 160 00 Praha 6. IČO 270 50 521.

1.2

SJBF vystupuje jako právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Na veřejnosti ji zastupuje
předseda/předsedkyně výboru a místopředseda/místopředsedkyně.

1.3

Rok spolkový shoduje se s rokem kalendářním a počíná prvním lednem.

Čl. 2

Povaha a poslání
SJBF chce chránit a propagovat odkaz významného českého skladatele Josefa Bohuslava
Foerstra a jeho současníků. Zároveň propaguje díla našich soudobých skladatelů. Činí tak
především pořádáním koncertních akcí s promyšlenou dramaturgií, v nichž dostávají
příležitost k uplatnění jak zkušení umělci, tak interpreti mladí či začínající. V rámci svých
možností podporuje také odborný vědecký výzkum Foerstrova odkazu a vydávání děl
souvisejících s činností SJBF.

Čl. 3

Členství v SJBF

3.1

Členem SJBF mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a posláním
sdružení. Členství může být řádné a čestné.

3.2

Členství v SJBF vzniká přijetím do SJBF. O přijetí za člena rozhoduje výbor SJBF.

3.3

Členství v SJBF zaniká
a. na vlastní písemnou žádost člena SJBF do konce kalendářního roku
b. úmrtím člena
c. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze
d. automaticky pro neplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky
e. zánikem SJBF

3.4

Čestné členy navrhuje a schvaluje členská schůze.
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Čl. 4

Práva a povinnosti členů SJBF

4.1

Člen má právo zejména
a. volit a být volen do orgánů spolku SJBF
b. podílet se na veškeré činnosti SJBF
c. podávat návrhy na zlepšení činnosti SJBF
d. podávat stížnosti kontrolní komisi SJBF a odvolávat se k ní

4.2

Člen SJBF je povinen zejména
a. dodržovat stanovy SJBF
b. platit členské příspěvky nejpozději vždy do poloviny kalendářního roku

4.3

Členové, kteří budou přijati po 30. září, jsou povinni platit členské příspěvky od
následujícího kalendářního roku.

4.4

Čestní členové jsou zproštěni členských příspěvků.

Čl. 5

Orgány spolku SJBF

5.1

a.
b.
c.

5.2

O všech jednáních těchto orgánů se pořizuje zápis.

Čl. 6

Členská schůze SJBF

6.1

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku SJBF. Je svolávána
a. řádně jednou ročně
b. mimořádně v případě potřeby (například v případě zrušení členství a odvolání orgánů
během volebního období)
c. mimořádně, pokud to vyžádá polovina členstva

6.2

Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku SJBF.

6.3

Členská schůze zejména
a. schvaluje znění stanov a jejich změny
b. volí členy výboru a z jejich řad předsedu/předsedkyni dále kontrolní komisi na tříleté
funkční období
c. rozhoduje o výši členských příspěvků
d. na základě předložených zpráv hodnotí a schvaluje činnost výboru a roční
výkaz o hospodaření
e. rozhoduje o zrušení členství a o odvolání orgánů během volebního období
f. rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání

6.4.

Veškeré návrhy budou členstvu rozeslány s dvoutýdenním předstihem.

6.5.

Usnesení jsou platná, pokud s nimi vysloví souhlas nadpoloviční většina členstva.

Členská schůze
Výbor (pětičlenný)
Kontrolní komise (nejméně dvoučlenná)
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Čl. 7

Výbor SJBF

7.1

Výbor je výkonným orgánem spolku SJBF a za svou činnost odpovídá členské schůzi.

7.2

Zasedání výboru svolává předseda/předsedkyně, místopředseda/ místopředsedkyně nebo
podle potřeby kterýkoliv z členů/členek výboru.

7.3

Výbor zejména
a. volí ze svého středu místopředsedu/místopředsedkyni a přiděluje členům/členkám
úkoly (účetnictví, komunikace, programy)
b. koordinuje činnost spolku
c. rozhoduje o přijímání členů
d. zodpovídá za hospodaření
e. svolává členskou schůzi
f. předkládá členské schůzi výkaz o činnosti a o hospodaření

7.4

Předseda/předsedkyně kontroluje plnění úkolů přidělených členům/členkám výboru. Při
rovnosti hlasů má předseda/předsedkyně právo rozhodnutí.

7.5

V naléhavých a neodkladných záležitostech jednají předseda/předsedkyně a
místopředseda/místopředsedkyně samostatně po vzájemné dohodě. Jejich rozhodnutí je
nutno neodkladně předložit výboru ke schválení.

7.6

Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Čl. 8

Kontrolní komise SJBF

8.1

Kontrolním orgánem SJBF je kontrolní komise, případně ve spolupráci s auditorem.

8.2

Kontrolní komise
a. kontroluje činnost výboru SJBF a hospodaření s finančními prostředky
b. má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním
c. projednává stížnosti členů/členek SJBF
d. předkládá členské schůzi výsledky svých zjištění, přezkoumává roční účetní uzávěrku a
potvrzuje pravdivost zprávy o hospodaření

Čl. 9

Zásady hospodaření SJBF

9.1

Za hospodaření SJBF odpovídá výbor SJBF. Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise.

9.2

Finančními zdroji pro činnosti SJBF jsou zejména
a. členské příspěvky
b. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c. příjmy z grantů a dotací institucí ČR a EU, od partnerů, projektů a sponzorů
d. příjmy z projektů a pořadů
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Čl. 10

Zánik SJBF

10.1

Spolek SJBF zaniká
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
b. pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu o jeho rozpuštění

10.2

Zaniká-li spolek SJBF dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze SJBF o
způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení
Stanovy SJBF nabývají účinnosti dnem registrace. Současně se ruší předchozí stanovy
registrované dne 10.5.2013.
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