STANOVY JIHOČESKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ Z. S.
I

Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Název organizace je Jihočeské folklorní sdružení z. s.,
zkratka organizace je JFoS.
Sídlem spolku je Kovářov 3, 398 55
Spolek působí na území České republiky.
Spolek je dobrovolnou zájmově-společenskou nezávislou a nepolitickou organizací
sdružující folklorní soubory, kapely a skupiny všech věkových kategorií, tanečníky,
zpěváky, muzikanty, choreografy, pedagogy, výtvarníky a další umělce zabývající se
lidovým uměním, včetně příznivců a přátel folklóru.
Spolek je samostatnou právnickou osobou.
Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci
České republiky nebo i v zahraničí.

.
II.

Poslání a cíle spolku
Posláním JFoS je přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folklóru a lidové
kultury zejména oblasti jižních Čech. To znamená mj.:
1.
vytvářet možnosti a podmínky pro činnost svých členů, zejména dětí a mládeže
2.
rozvíjet organizační, koordinační a informační činnost mezi členy
3.
přispívat k prezentaci místních regionálních tradic, pořádat nebo spolupořádat
festivaly, besedy, výstavy a další akce s tématikou lidové kultury. Spolupracovat s
odbornými společenskými a jinými organizacemi zabývajícími se obdobnou tématikou
v ČR i v zahraničí
4.
vydávat informace týkající se okruhu činnosti JFoS
5.
hájit zájmy svých členů vůči vrcholným státním a zastupitelským orgánům a jiným
organizacím

III.

Členství ve spolku
1.
2.
3.
4.

Členem spolku se stává subjekt v den zápisu do seznamu členů poté co je schválena
výborem jeho písemná žádost o členství ve spolku.
Do seznamu členů se subjekt nezapíše dříve, než zaplatí členský příspěvek na
příslušný kalendářní rok.
Členství zaniká na písemnou žádost člena, nebo na základě rozhodnutí výboru
zpravidla při neplacení členských příspěvků či poškozování dobrého jména spolku.
Seznam členů nebude zveřejněn ve spolkovém rejstříku.

IV.

Práva a povinnosti členů
1.
2.
3.
4.
5.

Každý člen má právo aktivně se účastnit života JFoS, být informován o činnosti a
pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení.
Každý člen má právo zúčastňovat se členské schůze a předkládat návrhy na činnost.
Za členy hlasuje při členské schůzi jimi pověřený zástupce s jedním hlasem
rozhodujícím.
Každý člen má povinnost dodržovat stanovy, program a napomáhat při realizaci
základního poslání JFoS.
Každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky. Příspěvky jsou stanoveny na
jeden kalendářní rok, o jejich výši vždy rozhodne výbor. Příspěvky budou použity pro
krytí nákladů spojených s činností JFoS, nelze je použít k jiným účelům.

V.

Orgány sdružení
Nejvyšším orgánem je členská schůze
1.
Členské schůzi přísluší zhodnotit plnění úkolů JFoS, stanovit úkoly výboru, určit
program práce na období do příští členské schůze.
2.
Volit a odvolávat členy výboru, usnášet se o změně stanov a projednávat návrhy
podané výborem nebo členy spolku.
3.
Členskou schůzi svolává výbor písemně nejméně 1x za rok, nejméně 30 dnů před jejím
konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu, místo konání a program, který výbor hodlá
členské schůzi předložit k projednání.
4.
Členská schůze je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Nesejde-li se ve
stanovené době nadpoloviční většina členů, začíná za 15 minut poté usnášeníschopná
valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů.

Předseda výboru je statutárním orgánem
1.
Výbor má 5 členů tvoří ho předseda, místopředseda a tři členové
2.
Výbor je odpovědný za svou činnost členské schůzi včetně hospodaření s prostředky a
majetkem JFoS.
3.
Výbor rozhoduje o věcech organizačních a hospodářských, včetně přijetí nových členů.
4.
Výbor volí ze svého středu předsedu
5.
Složení výboru stanoví členská schůze na tři roky.
6.
K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny.
7.
Předseda řídí zasedání výboru, je oprávněný vystupovat jménem JFoS.

VI.

Zásady hospodaření
1.

2.
3.

JFoS hospodaří s majetkem, který tvoří členské příspěvky, hmotné a finanční
prostředky získané z vlastní činnosti, dále pak dotace, dary, sponzorské příspěvky a
jiné prostředky.
JFoS může též hospodařit s majetkem, jenž mu je odevzdán do trvalého nebo
dočasného užívání.
Dispoziční právo k prostředkům a majetku mají vždy dva funkcionáři - předseda
a místopředseda. Výbor může rozhodnout o dalším pověřeném členu výboru, který
bude mít přístup k prostředkům a majetku s tím, že dispoziční právo mají vždy
společně dvě osoby. Při změně funkce se prostředky a majetek předávají protokolárně.

VII.

Závěrečná ustanovení
1. JFoS může ukončit svou činnost jen usnesením členské schůze nebo s likvidací dle
zákona.
2. S majetkem, právy a závazky po likvidaci bude naloženo podle usnesení členské
schůze.

