STANOVY KLUBU "MOJE MÚZA"
Článek I.
Název, sídlo, právní postavení
1.
2.
3.
4.

Občanské sdružení  klub  užívá názvu "Moje Múza" (dále jen "klub").
Klub je dobrovolným sdružením občanů, které vzniklo z potřeby podporovat nové a mladé tvůrce alternativních a
menšinových směrů hudební tvorby, výtvarného umění, literatury a dalších uměleckých aktivit.
Sídlem klubu je Praha 8, Vosmíkových 928/8, PSČ 180 00.
Klub je založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jako takový je právnickou osobou.

Článek II.
Cíle a poslání klubu
1.

2.

Hlavním posláním klubu je vzájemná podpora nových a mladých amatérských tvůrců alternativních a menšinových
směrů umělecké tvorby, a to zejména hudební tvorby, výtvarného umění, literatury, počítačové grafiky a podobně,
a to jak poskytnutím klubového zařízení a jeho vybavení k vlastní tvorbě a setkávání k vzájemnému poznávání a
inspiraci, tak i k individuálním prezentacím, společným hudebním produkcím a výstavám s cílem napomoci rozvoji
a růstu mladých tvůrců.
Veškerá činnost klubu vychází ze zásad svobodné umělecké tvorby naplňující výlučně humanitní ideály s
hlubokým respektem ke všem lidským právům a svobodám tak, jak jsou zakotveny v právním řádu České
republiky.

Článek III.
Členové, jejich práva a povinnosti
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Členství v klubu je dobrovolné a individuální.
Členem klubu se může stát každý, kdo se ztotožňuje s posláním a cílem klubu a je ochoten podle svých sil a
možností přispívat k jeho naplňování.
Členství v klubu vzniká schválením přihlášky uchazeče o členství výkonnou radou. V přihlášce uchazeč vyslovuje
svůj souhlas s cílem a posláním klubu a pro případ, že bude přijat, zavazuje se respektovat jeho stanovy.
Uchazeč, jehož přihlášku výkonná rada neschválila, má právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí k valné hromadě.
Členové klubu mají tato práva :
a. volit a být volen do orgánů klubu ,
b. hlasovat na valné hromadě klubu ,
c. být informován o všech aktivitách klubu ,
d. navštěvovat klubové zařízení a využívat jeho prostor a vybavení k vlastní tvor bě a její prezentaci
individuálně i spolu s jím přizvanými přáteli a rodinnými pří slušníky, kteří nejsou členy klubu ,
e. aktivně se účastnit všech činností klubu individuálně i spolu s jím přizvanými přáteli a rodinnými
příslušníky, kteří nejsou členy klubu.
Členové klubu jsou povinni finančně přispívat na činnost klubu. Výše členského příspěvku je dobrovolná a v
případě, že tak rozhodne valná hromada klubu, v jí stanovené výši.
Členství v klubu zaniká :
a. zánikem klubu ,

b.
c.

d.

okamžikem, kdy je kterémukoli členu výkonné rady doručeno písemné rozhod nutí člena z klubu
vystoupit ,
zrušením členství v případě, že člen hrubým způsobem porušil stanovy klubu  o zrušení členství
rozhoduje výkonná rada, proti jejímuž rozhodnutí má člen právo odvolání k valné hromadě a které má
odkladný účinek ,
úmrtím člena.

Článek IV.
Orgány klubu
1.
2.
3.

Orgány klubu jsou valná hromada, výkonná rada a revizní komise.
Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Mezi konáním valných hromad je tímto orgánem výkonná rada.
Funkční období výkonné rady a revizní komise je jednoroční, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Článek V.
Valná hromada
1.
2.

3.

4.
5.

Valnou hromadu tvoří všichni členové klubu.
Do působnosti valné hromady patří rozhodování o všech věcech, které se týkají klubu. Valná hromada zejména :
a. volí a odvolává členy výkonné rady a revizní komise klubu ,
b. schvaluje zprávu o hospodaření klubu ,
c. mění stanovy klubu ,
d. rozhoduje o zrušení klubu ,
e. rozhoduje o dalších věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.
Valnou hromadu svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadu je výkonná
rada povinna svolat rovněž k žádosti nejméně jedné třetiny členů klubu, a to do jednoho měsíce od podání takové
žádosti. Svolání se provádí písemnou pozvánkou zaslanou každému členu klubu nejméně 14 dnů přede dnem
konání valné hromady spolu s programem jednání valné hromady.
K platnosti rozhodnutí valné hromady je třeba nadpoloviční většiny členů klubu přítomných na jednání. Valná
hromada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní alespoň polovina členů klubu.
Pokud se na řádně svolané jednání nedostaví nadpoloviční většina členů klubu, jednání se odkládá o jednu
hodinu. Po případně marném uplynutí této doby může valná hromada platně rozhodnout o všech věcech, které
byly uvedeny v programu, který byl připojen k pozvánce.

Článek VI.
Výkonná rada
1.

2.
3.
4.
5.

Výkonná rada je nejvyšším výkonným orgánem klubu a je tvořena 3 až 5 členy klubu zvolenými valnou hromadou.
Až do svolání prvé valné hromady, které se uskuteční do jednoho roku ode dne registrace klubu, vykonává
veškeré funkce výkonné rady přípravný výbor.
Členem výkonné rady může být kterýkoli člen klubu.
Členství ve výkonné radě je neslučitelné s členstvím v revizní komisi klubu.
Členství ve výkonné radě zaniká tomu, komu zaniklo členství v klubu a tomu, kdo oznámil výkonné radě své
rozhodnutí na členství v ní rezignovat.
Členství ve výkonné radě není honorováno.

6.

7.

Výkonná rada :
a. řídí činnost klubu mezi zasedáními valné hromady ,
b. jmenuje jednoho ze svých členů vedoucím klubového zařízení s právem a po vinností řídit provoz tohoto
zařízení a zastupovat klub ve všech věcech týkají cích se provozu tohoto zařízení, a stanovuje výši
odměny jmenovanému ve doucímu za práci pro klub ,
c. vede seznam členů klubu ,
d. svolává valnou hromadu klubu ,
e. informuje členy klubu o jeho činnosti ,
f.
zastupuje klub navenek, a to jako celek nebo jí pověřený člen rady ,
g. rozhoduje o návrzích na projekty činnosti klubu a jejich financování ,
h. rozhoduje o všech dalších věcech, které si k rozhodnutí nevyhradila valná hro mada.
Výkonná rada se schází podle potřeby a její jednání svolává z jejího středu zvolený předseda, který musí být
osobou různou od vedoucího klubového zařízení. Výkonná rada je schopná usnášení, jeli přítomna nadpoloviční
většina jejích členů a k platnosti jejího rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů rady.

Článek VII.
Revizní komise
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Revizní komise je kontrolním orgánem klubu.
Revizní komisi tvoří 3 členové klubu zvolení valnou hromadou.
S členstvím v revizní komisi je neslučitelný výkon funkce ve výkonné radě a účast na jakýchkoli honorovaných
pracích pro klub nebo v souvislosti s jeho činností.
Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání.
Revizní komise je oprávněna a povinna kontrolovat jak činnost, tak hospodaření klubu. Za tím účelem jsou jí
všechny orgány a členové klubu povinni poskytovat informace a doklady o své činnosti ke kontrole.
Revizní komise je povinna svá zjištění neprodleně předkládat výkonné radě a pokud tato do jednoho měsíce
nepřijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků, je revizní komise oprávněna svolat valnou hromadu a
navrhnout jí řešení nedostatků sama.
Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výkonné rady s hlasem poradním.
Revizní komise je schopná usnášení, jeli přítomna nadpoloviční většina jejích členů a k platnosti jejího rozhodnutí
je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů komise.

Článek VIII.
Hospodaření
Finančními zdroji existence a činnosti klubu jsou :
a.
b.
c.

příspěvky členů klubu ,
sponzorské dary, dotace ,
dobrovolné vstupné z akcí klubu pro přátele a příznivce.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Klub může ukončit svou činnost rozhodnutím své valné hromady.

2.
3.

Klub může zaniknout pravomocným rozhodnutím MV ČR učiněným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, v platném znění.
V případě zániku klubu rozhodne o postupu a způsobu likvidace valná hromada, kterou svolá předseda revizní
komise do jednoho měsíce ode dne ukončení činnosti klubu.

