KLUB ABSOLVENTŮ VOJENSKÉ KONZERVATOŘE
A VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY
JAKO SOUČÁST SVAZU VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
`

STANOVY
KLUBU

VK A VHŠ
Praha 15.9.2012

Základní ustanovení
Článek 1
1.1. Klub absolventů Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy (KA VK a VHŠ) vznikne,
jestliže:
a) se v něm sdruží nejméně 5 zájemců o založení klubu;
b) Podají ÚR SVZ ČR přihlášku k registraci ve SVZ ČR;
c) Uhradí členský registrační poplatek;
d) ÚR SVZ ČR provede registraci jako souhlas s jeho přijetím do SVZ ČR.
1.2. Dle čl.6.1. stanov Svazu vojáků v záloze České republiky (dále jen SVZ ČR) jeKlub absolventů
Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy základní organizační jednotkou SVZ ČR, který
má vlastní právní subjektivitu.Úplné závazné označení ve styku s armádními složkami a SVZ ČR
je KVZ - KAVK a VHŠ (dále jen zkráceně KAVK).
1.3. KAVK je právnickou osobou. Nejvyšším orgánem KAVK je Výroční členská schůze KAVK (dále
VČS), svolávaná jednou ročně. V obdobích mezi zasedáním výroční schůze je řízením KAVK
pověřena Rada KAVK. Základními funkcemi Rady KAVK jsou předseda KAVK, místopředseda
KAVK, tajemník KAVK a ekonom KAVK.
1.4. Stanovy KAVK vycházejí ze stanov SVZ ČR a tyto stanovy upřesňují, doplňují a upravují dle
povahy své odbornosti. Pokud zde není uvedeno jinak, platí stanovy SVZ ČR jako základní norma
stanov KAVK.
1.5.
a)
b)
c)
d)
e)

KAVK zaniká:
rozhodnutím třípětinové většiny všech přítomných členů KAVK na VČS KAVK;
klesne-li počet členů KAVK pod 5;
rozhodnutím ÚR SVZ;
zánikem SVZ ČR;
pokud se na výroční členské schůzi nepodaří zvolit Radu KAVK;

Členství v KVZ – KA VK a VHŠ
Článek 2
2.1.

Členství v KAVK může být řádné nebo čestné.

2.2.

KAVKmá působnost na území České a Slovenské republiky, není dále členěn na regiony.

2.3.

Řádným členem KAVK může být každý občan
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a) České nebo Slovenské republiky
b) cizího státu pokud je absolventem VHŠ nebo VKa pokud je evidován a pracuje v KAVK
nebo má silný citový vztah k české hudbě a je přijat za člena.
O přijetí za řádného člena rozhoduje Rada KAVK.
Člen KAVK se automaticky stává členem SVZ ČR, který vydá členský průkaz jako doklad o
členství.
Pro základní povinnosti řádného člena KAVK platí odstavec 3.4. stanov SVZ ČR.
Pro základní práva řádného člena KAVK platí odstavec 3.5.stanov SVZ ČR.
Pro zánik členství v KAVK platí odstavec 3.6.
2.4. Čestné členství v KAVK vzniká automaticky každému členu v roce dovršení 85 let života,
bude-li v té době členem klubu nejméně 10 let. Dále čestné členství v KAVK může vzniknout
a zaniknout na návrh kteréhokoliv člena KAVK rozhodnutím při hlasování výroční čl. schůze.
Rozhodují tři pětiny souhlasných hlasů přítomných členů VČS. Čestné členství ve SVZ ČR není
důvodem k udělení čestného členství v KAVK.
Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.
Čestný člen má stejná práva jako řádní členové.
2.5. Člen KAVK na rozdíl od ostatních klubů SVZ ČR smí být členem jiného, ale pouze jednoho
klubu SVZ ČR sportovního zaměření.

Organizační uspořádání a pravomoci
Článek 3
3.1. Členy Rady KAVKvolí Výroční členská schůzeKAVK.Funkční období Rady KAVK jsou 3 roky.
Počet členů Rady KAVK je odvozen od počtu členů KAVK. Minimální počet členů rady je 4.
Maximální počet není omezen, zpravidla za každých 30 až 40 členů KAVKje volen jeden člen
rady.
3.2. Statutárními zástupci KAVK a členy Rady KAVK jsou předseda, místopředseda a tajemník.
Každý z nich je oprávněn jednat jménem KAVK samostatně. Ve věcech hospodaření klubu má
rozhodující slovo ekonom KAVK a jako jediný má plný přístup k finanční hotovosti a bankovním
účtům klubu. Funkce předsedy, místopředsedy a tajemníka nemůže být kumulovaná s funkcí
ekonoma. Pokud členská základna KAVK vytvoří vhodné podmínky pro odbornou činnost rady
KAVK, pak dalšími funkcemi výboru jsou Vedoucí redakční skupiny Zpravodaje KAVK, 3 členové
redakční skupiny, správce webových stránek a kronikář KAVK.
3.3.

Členství v radě je čestné. Členové rady nepobírají za svou práci pro klub žádné platby.
Mimopražští mají pouze nárok na náhrady za cestovné na schůze rady.
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3.4.

Výroční členská schůze:

a) volí členy Rady KAVK;
b) volí revizora KAVK, při čemž tato funkce není slučitelná s funkcí člena rady;
c) schvaluje Usnesení výroční čl. schůzeKAVK, které upřesňuje a konkretizuje funkce členů
rady a jejich činnost v daném volebním období.
d) schvaluje plán činnosti a rozpočet KAVK, zprávu o činnosti a hospodaření KAVK, revizní
zprávu revizora KAVK a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí rady KAVK;
e) podává radám vyššího stupně organizační výstavby SVZ ČR a Kongresu SVZ ČR návrhy
v záležitostech SVZ ČR;
f) volí delegáty na rozšířená zasedání orgánů vyšších stupňů organizační výstavby SVZ ČR;
g) rozhoduje třípětinovou většinou všech svých členů o začlenění nebo vyčlenění KAVK do/z
jiných sdružení fyzických nebo právnických osob;
h) schvaluje rozhodnutí Rady KAVK třípětinovou většinou všech přítomných členů VČS o
udělení čestného členství v KAVK a to zpětně v daném roce, pokud toto čestné členství
nevyplývá ze stanov KAVK;
3.5.

Rada KAVK:

a) Řídí činnost KAVK v období mezi výročními čl. schůzemi.KAVK. Schází se podle potřeby,
nejméně však čtyřikrát ročně;.
b) Zastupuje KAVK navenek;
c) Vede členskou evidenci KAVK, evidenci čestných členů, vystavuje diplomy o čestném
členství v KAVK;
d) Hospodaří s majetkem KAVK;
e) Rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna minimálně polovina členů rady, nejméně však
4. V případě rovnosti hlasů při hlasování převažuje hlas předsedy.
f) Při porušení povinností členů klubu rada KAVK rozhoduje o dalším opatření.

3.6.

Funkcionáři rady KAVK:

a) Předseda rady zejména řídí činnost rady, svolává, zajišťuje a vede schůze rady a řídí výroční
čl. schůziKAVK. Jedná se zástupci jiných organizací a zajišťuje spolupráci se SVZ ČR.
b) Místopředseda pomáhá v práci předsedovi rady, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje. Má na
starosti archiv Klubu, zajišťuje bezpečnou archivaci všech archiválií Klubu.
c) Tajemník zajišťuje korespondenci s členy Klubu, zejména zpracovává jejich návrhy a
připomínky a předkládá je k projednání radě. Dělá zápisy ze schůzí rady a schůzí Klubu a ty
archivuje.
d) Ekonom má na starosti finanční záležitosti Klubu. Vede pokladnu Klubu a je zodpovědný za
její řádnou a průhlednou dokumentaci. Je jediným členem rady, který má plné právo
internetového přístupu k těmto účtům. VČS zakazuje zřízení kreditních a jiných karet pro
přístup k účtům pomocí bankomatů. K účtům v bance jsou pro naléhavý případ, zejména
při dlouhodobější indispozici ekonoma klubu zřízena plná přístupová práva předsedovi
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rady, místopředsedovi a tajemníkovi a to tak, že vždy libovolná dvojice z nich proti
podpisovým vzorům může s účtem v bance manipulovat včetně ukládání a výběru
hotovosti.O těchto svých transakcích jsou povinni co nejdříve informovat ekonoma KAVK.
Pokud to není možné, jsou povinni postupovat podle odstavce 3.7. stanov KAVK.Předseda,
místopředseda, tajemník a revizor mají možnost libovolného internetového nahlédnutí do
účtů pro jejich kontrolu, bez možnosti výběru.
e) Pokud dojde k situaci, že ekonom není schopen delší dobu vykonávat svojí funkci, rada
KAVK pověří některého člena rady KAVK k tomu, aby si společně s revizorem KAVK vyžádali
od ekonoma nebo jeho rodiny veškerou účetní evidenci a účetní doklady. Společně
provedou revizi účtů a celou účetní evidenci předají pověřenému nebo nově zvolenému
ekonomovi.
f) Vedoucí redakční skupiny Zpravodaje KAVK vede redakční skupinu. Shromažďuje jednotlivé
příspěvky a rediguje je pro aktuálně vydávané číslo Zpravodaje. Určuje pořadí článků a má
právo stanovovat jejich rozsah. Pokud to autor článku nezakáže, smí provádět korekci
textu, která nezmění jeho smysl.
g) Členové redakční skupiny vyhledávají a oslovují známé osobnosti hudebního života,
k napsání odborného nebo populárního příspěvku do Zpravodaje. Příspěvky pak předávají
vedoucímu redakční skupiny.
h) Správce webových stránek vytváří a udržuje webové stránky KAVK.
i) Kronikář vede kroniku KAVK.
3.7. Oslovení
Členové KAVK jsou převážně absolventi VK a VHŠ, kteří svůj život zasvětili hudbě. Ostatní
členové jsou pak buď také hudebníci s jiným hudebním vzděláním, nebo příznivci hudby. Hudba
je společným spojovatelem členů klubu. Většina členů se vzájemně osobně zná a mnozí
spoluprožili i významnou část svého života. Klub tedy spojuje přátele hudby a přátele navzájem.
Vzájemné oslovení členů mezi sebou je důležitým přátelským aktem, který nedělá rozdíly ve
společenském a občanském postavení. Proto si ve vzájemném styku členové tykají a pokud se
neznají jménem, oslovují se „kolego“.
3.8.

KontrolníorgánKAVK:

Kontrolním orgánem VČSje funkce revizor klubu. Revizor není členem rady, podléhá a je
zodpovědný přímo výroční čl. schůzi Klubu, která jej volí a odvolává na návrh členů Klubu.
Volen je na dobu 2. let. Není povinen zúčastňovat se schůzí rady, pokud není pozván
předsedou rady Klubu. Má však právo zúčastnit se schůze rady na vlastní žádost. Revizor
zejména kontroluje finanční hospodaření Klubu. Minimálně dvakrát v roce předkládá radě a
výroční členské schůzi Klubu svoji revizní zprávu. Revizor je oprávněn přizvat ke kontrole
libovolného člena nebo členy Klubu. Dále revizor projednává stížnosti členů Klubu na práci
rady nebo jednotlivých členů rady. Své výsledky šetření předkládá radě s návrhem na
opatření, pokud není spokojen s řešením, pak přímo výroční členské schůzi.
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