STANOVY
Facultas Moraviensis Straecorum z. s.
IČ 449 46 210

Název spolku:
Sídlo spolku:

Článek 1.
Facultas Moraviensis Straecorum z. s.
Brno

Článek 2.
ÚČEL SPOLKU
Účelem spolku je podporovat rozvoj hudební činnosti, duchovních hodnot, umění, lidskosti,
humoru a odkazu zakladatele, prvního a jediného rechtora Mustr. Rudy Zavadila. Rozvíjet
odbornou pedagogickou a přednáškovou činnost, semináře, kurzy a soustředění. Setkávat se se
zahraničními zástupci, domácími špičkovými pedagogy a interprety, poznávat a osvojovat si
soudobé poznatky muzikantství všech oborů. Navazovat mezinárodní styky se spolky v České
republice i v zahraničí.
Článek 3.
ORGÁNY SPOLKU
 valná hromada
 vědecká rada
 kontrolní rada
1. VALNÁ HROMADA SPOLKU
 Je nejvyšším orgánem spolku, svolává ji vědecká rada spolku nejméně 1x za rok.
 Valné hromady se zúčastní Stréci a Tetiny.
 Valná hromada je usnášení schopná při účasti většiny všech členů spolku.
 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, pokud tyto
stanovy nebo zákon neurčí jinak. Každý člen spolku má jeden hlas.
 Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných v době usnášení Valná
hromada se vyžaduje k rozhodnutí o přeměně spolku a zrušení spolku s likvidací.
Činnost Valné hromady:
 schválení stanov spolku, jejich změny a doplňky,
 schválení zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,
 schválení zprávu kontrolní rady,
 schválení plánu činnosti na další období, příp. dlouhodobou koncepci činnosti spolku,
 schvaluje návrh finančního rozpočtu na další období vč. výše členských příspěvků,
 volí a odvolává členy vědecké rady a kontrolní rady,
 přijímá nové členy spolku,
 schvaluje zrušení spolku s likvidací,
 schvaluje přeměnu spolku.
2. VĚDECKÁ RADA
 Je statutárním orgánem spolku.
 Členové vědecké rady jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou spolku.
 Má 17 (slovy: sedmnáct) členů.
 Vědecká rada volí ze svých členů čtyři místopředsedy - prorechtory.

 Funkční období člena vědecké rady je 7 (slovy: sedm) let. Opakovaný výkon funkce člena
vědecké rady je možný.
 Kterýkoliv místopředseda svolává vědeckou radu podle potřeby, nejméně však 1x za
2 měsíce.
 Vědecká rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů.
Činnost vědecké rady:
 Projednává a realizuje závěry a usnesení Valné hromady, zpracovává, schvaluje a
vyhodnocuje plán činnosti spolku.
 Podílí se na zajišťování finančních zdrojů a odpovídá průběžně za účelné a hospodárné
čerpání ročního rozpočtu.
 Rozhoduje o všech výdajích nad rámec schváleného rozpočtu.
 Organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku.
 Připravuje podklady pro Valnou hromadu.
 Rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku, tedy o přijetí přihlášky do spolku, vyřazení
nebo vyloučení člena ze spolku.
 Vyřizuje návrhy a stížnosti, předložené kontrolní radou nebo kterýmkoliv členem spolku.
 Za zásluhy o spolek navrhuje Valné hromadě jmenování čestných členů, udělení řádů a
vyznamenání.
 Řeší všechny další zásadní záležitosti, které nespadají do výlučné pravomoci Valné
hromady.
 Zastupuje spolek při jednáních s jinými subjekty.
3. KONTROLNÍ RADA
 Je kontrolním orgánem spolku.
 Členové kontrolní rady jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou spolku.
 Má 3 (slovy: tři) členy.
 Kontrolní rada volí ze svých členů předsedu.
 Funkční období člena kontrolní rady je 7 (slovy: sedm) let. Opakovaný výkon funkce člena
kontrolní rady je možný.
 Členství v kontrolní radě není slučitelné s členstvím ve vědecké radě ani s funkcí
likvidátora.
 Členové kontrolní rady mají právo zúčastnit se jednání vědecké rady.
Činnost kontrolní rady:
 Dohlíží na dodržování zákonů, předpisů a Stanov spolku v rámci své činnosti.
 Kontroluje plnění usnesení Valné hromady a rozhodnutí vědecké rady.
 Provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a majetkem spolku, vč. čerpání
rozpočtu.
 Vyřizuje návrhy a stížnosti v rámci své kompetence, předkládá vědecké radě svá stanoviska
a kontroluje zjednání nápravy.
Článek 4.
JEDNÁNÍ ZA SPOLEK
Za spolek jednají navenek místopředsedové vědecké rady samostatně. V případě nepřítomnosti
všech místopředsedů vědecké rady jednají kteříkoliv další dva členové vědecké rady společně.

Článek 5.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem může být na základě doporučení člena, tj. Stréca nebo
Tetiny a přihlášky fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s náplní účelu spolku a souhlasí
s jeho stanovami. Přihlášky přijímá vědecká rada. Členem spolku se stává na základě aktu
slavnostního promočení.
Práva člena spolku:
 každý člen má právo podílet se na činnosti spolku,
 účastnit se jednání Valné hromady, dále všech akcí, školení, seminářů, kurzů a soustředění,
 obracet se na orgány spolku s návrhy a stížnostmi s právem na jejich vyřízení,
 volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů spolku,
 oprávnění používat titul Stréc (MUStr.) a Tetina (MUTr.)
Povinnosti člena spolku:
 dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá vyššími orgány spolku,
 hájit a prosazovat oprávněné zájmy spolku, usilovat o dobré jméno spolku,
 v plné výši a v určeném termínu uhradit členské příspěvky,
 řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen spolku pověřen.
Členství ve spolku zaniká:
 dobrovolným vystoupením, oznámením vědecké radě písemnou formou,
 vyloučením,
 neuhrazením členských příspěvků,
 úmrtím člena,
 zánikem spolku.
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Článek 6.
FINANČNÍ PROSTŘEDKY A HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Finanční prostředky spolku tvoří:
 dotace, příspěvky a dary od jiných právnických či fyzických osob,
 členské příspěvky členů spolku,
 ostatní příjmy.
Hospodaření spolku se řídí zásadami a rozpočtem, schválenými Valnou hromadou.
O všech finančních výdajích nad rámec schváleného rozpočtu rozhoduje (ve výjimečných
případech je dodatečně schvaluje) Valnou hromadou.
Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat pouze vědecká rada.
Kontrolu hospodaření provádí kontrolní rada.

Článek 8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem.
Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 14. 10. 2017.

Ing. Václav Badura, v.r.
místopředseda Vědecké rady

