STANOVY SPOLKU

Čl. 1. Název a sídlo
Čl. 1.1. Název:

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTERA Z.S.

Čl. 1.2. IČO: 270 50 521
Čl. 1.3. Sídlo: PRAHA
Čl. 2. Charakter spolku: MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTERA,
zkratka MSJBF, je nevýdělečný zapsaný spolek působící na území České
republiky, EU a v zemích členů, podporovatelů a příznivců MSJBF.

Čl. 3. Účel spolku
Čl. 3.1. Účel spolku: Chrání a propaguje odkaz významného českého skladatele Josefa Bohuslava
Foerstera, jeho současníků a žáků.
Čl. 3.2. Další účely spolku: Propaguje díla soudobých autorů a umělců.

Čl. 4. Formy činnosti: Pořádá koncerty, v nichž dostávají příležitost jak zkušení umělci, tak interpreti
mladí či začínající. Pořádá a organizuje výstavy a jiné akce, podporuje odborný
vědecký výzkum Foersterova odkazu a vydává díla související s činností MSJBF.

Čl. 5. Orgány spolku
a, členská schůze
b, předseda
c, místopředseda
d, revizor
O všech jednáních orgánů spolku se pořizuje zápis.
Čl. 5.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Čl. 5.2. Členská schůze je svolávána nejméně jednou ročně, nebo dle potřeby. Členskou schůzi
svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
Čl. 5.3. Členská schůze především:
a, schvaluje hospodaření spolku
b, rozhoduje o výši a termínu splatnosti členského příspěvku
c, volí a odvolává předsedu spolku a místopředsedu spolku
Čl. 5.4. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti alespoň jedné čtvrtiny členů.
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Čl. 5.5. Členská schůze může rozhodovat hlasováním v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků i mimo zasedání (per rollam) za podmínky, že se hlasování zúčastní nadpoloviční
většina všech členů spolku.
Čl. 5.6. Hlasováním per rollam členská schůze nemůže:
- schvalovat hospodaření spolku
- schvalovat zprávu o činnosti spolku
- schvalovat revizní zprávu spolku
- volit a odvolávat předsedu spolku a místopředsedu spolku

Čl. 6.

Předseda

Čl. 6.1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
Čl. 6.2. Předseda je volen na dobu sedmi roků a může být volen opakovaně.
Čl. 6.3. Předseda jedná za spolek samostatně.
Čl. 6.4. Předseda za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Čl. 6.5. Předseda zejména
a, koordinuje činnost spolku
b, zodpovídá za hospodaření
c, předkládá členské schůzi výkaz o činnosti a o hospodaření
d, se souhlasem místopředsedy přijímá řádné členy

Čl. 7.

Místopředseda

Čl. 7.1. Místopředseda je volen na dobu sedmi roků a může být volen opakovaně.
Čl. 7.2. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti, nebo po vzájemné dohodě.
Čl. 7.3. Místopředseda za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Čl. 8.

Revizor

Čl. 8.1. Revizor – členská schůze ustaví revizora
Revizor je kontrolním orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá členské schůzi
Čl. 8.2. Revizor je volen na období 5 let a může být volen opakovaně, funkce revizora je neslučitelná
s funkcí předsedy nebo místopředsedy.
Čl. 8.3. Revizorem může být pouze bezúhonná fyzická osoba starší 18 let
Čl. 8.4. Revizor kontroluje zejména:
a, dodržování stanov spolku
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b, dodržování usnesení členské schůze
c, dodržování vnitřních předpisů spolku
d, hospodaření spolku
e, upozorňuje orgány spolku na zjištěné nedostatky.
f, kontroluje roční účetní uzávěrku a potvrzuje pravdivost zprávy o hospodaření, předkládá
členské schůzi výsledky svých zjištění
Čl. 8.5. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

Čl. 9. Členství ve spolku.
Čl. 9.1. Členem MSJBF mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
posláním. Členství může být řádné nebo čestné, čestné členy přijímá s jejich souhlasem
členská schůze.
Čl. 9.2. Člen má především právo účastnit se členské schůze, hlasovat a podílet se
svým hlasem na rozhodování, má právo být volen do orgánů spolku.
Čl. 9.3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy, hájit zájmy spolku, respektovat
vnitřní dohody a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
Čl. 9.4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši a termínu určeném
členskou schůzí.
Čl. 9.5. Členství v MSJBF zaniká
a, na vlastní písemnou žádost člena MSJBF do konce kalendářního roku.
b, úmrtím člena.
c, vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze.
d, pro nezaplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky.
e, zánikem MSJBF
Čl. 9.6. Spolek vede seznam členů.

Čl. 10. Zánik MSJBF
Čl. 10.1. Spolek MSJBF zaniká
a, dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
b, pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu, nebo soudu o jeho
rozpuštění.
Čl. 10.2. Zaniká-li spolek MSJBF dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská
schůze MSJBF o způsobu majetkového vypořádání.
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Čl. 11.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 11.1. Do doby zvolení předsedy a místopředsedy podle ustanovení těchto stanov vykonávají
činnost stávající orgány spolku, nejdéle však do 31. prosince 2021.
Stanovy MSJBF nabývají účinnosti dnem registrace.
Současně se ruší stanovy registrované dne: 03. 03. 2016.

4

