VS/1-230 40/93-R
Registrace provedena
dne 30.12.1993

Stanovy sdružení
Preambule
Občané-rodiče a přátele z Dobřichovic a okolí zakládají dětský pěvecký smíšený sbor, který
navazuje na zájmovou činnost pěveckého sboru Mladost ÚVD Dobřichovice.

Článek I.
Název sdružení
Zakládá se sdružení-dětský pěvecký sbor s názvem "Chorus Angelus"

Článek II.
Sídlo sdružení
Stanovuje se, že sídlem sdružení-dětského pěveckého sboru jsou Dobřichovice. Adresa pro styk
stran je ing. Domažlický Zadní Třebáň 177 PSČ 267 29.

Článek III.
Činnost sdružení
Sdružení - dětský pěvecký sbor Chorus Angelus je výběrový kolektiv zájmové umělecké činnosti,
který sdružuje pěvecky a hudebně nadané děti a vede je k soustavnému zdokonalování umělecké
úrovně dětského sborového zpěvu tak, aby mohli úspěšně vystupovat na tuzemských i zahraničních
koncertech a soutěžích. Zpívajícím členem dětského sboru se může stát chlapec či dívka, kteří složí
talentovou zkoušku z hudební nauky a zpěvu a budou vybráni uměleckým vedoucím sboru.

Článek IV.
Orgány sdružení
1. Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada členů sboru. Děti-členové sboru rozhodují
pouze po dosažení zákonné plnoletosti.
2. Rodičovská rada sboru.

Článek V.
Pravomoce orgánů
1. Valná hromada členů sboru:
a) volí a odvolává rodičovskou radu sboru jako celek
b) schvaluje plány umělecké činnosti
c) schvaluje plány další činnosti sboru

d) schvaluje finanční rozpočet činnosti sboru
e) schvaluje výsledky roční finanční uzávěrky činnosti sboru
f) schvaluje závěry roční inventury majetku sboru
2. Rodičovská rada sboru:
a) Rodičovská rada řídí činnost sboru mezi jednotlivými valnými hromadami rodičů. Počet
členů rodičovské rady sboru je vždy lichý, přičemž minimální počet je pět členů.
Na svém prvním zasedání volí rodičovská rada sboru ze svých členů tyto funkcionáře:
1. Jednatele
2. Zástupce jednatele
3. Ekonoma sboru
b) Jednatel sboru - je statutární zástupce sboru a je zplnomocněn vystupovat na veřejnosti
jménem sboru a je zplnomocněn k právním úkolům jménem sboru.
Zástupce jednatele - zastupuje jednatele sboru, pokud překážky nedovolí řádný výkon
jeho funkce.
Ekonom - spravuje finanční prostředky a majetek sboru, jež jsou určeny k zajištění
činnosti sboru.
c) Rodičovská rada předkládá ke schválení valné hromadě rodičů zejména tyto doklady:
◦ plán umělecké činnosti sboru
◦ plán další činnosti sboru
◦ finanční rozpočet činnosti sboru
◦ finanční uzávěrku činnosti sboru
◦ inventuru majetku sboru
d) Pro zajištění umělecké činnosti sboru rodičovská rada může angažovat skupinu
hudebních pedagogů a výkonných umělců:
◦ sbormistra-uměleckého vedoucího sboru
◦ hudební doprovod
◦ hlasové poradce
◦ korepetitora
◦ sólisty
Pro zabezpečení další činnosti sboru (propagaci, organizaci, sjednávání koncertů,
zájezdů a pod.) rodičovská rada angažuje samostatného organizačního pracovníka
(manažera).
e) Rodičovská rada svolává valnou hromadu rodičů a to minimálně dvakrát ročně.

Článek VI.
Povinnosti účinkujícího člena sboru
Účinkujícím členem sboru může být každý chlapec nebo dívka, kteří složí talentovou zkoušku
z hudební nauky a zpěvu.
Účinkující členové sboru jsou povinni účastnit se v plném rozsahu nácvikové a koncertní činnosti
sboru a zvládnout v odpovídající úrovni repertoár sboru.
Na zkouškách a koncertech podávat takové výkony, aby neutrpělo umělecké jméno sboru.
Dbát a pečovat o svůj hlas.
Při zájezdech sboru se řídí pokyny osob pověřených doprovodem.
Členství ve sboru je dobrovolné a opakované neplnění povinností může vést až k vyloučení ze
sboru.

Článek VII.
Finanční prostředky
Sbor získává finanční prostředky pro činnost sboru:
1. vybíráním příspěvků členů sboru
2. z příspěvků sponzorů
3. z darů
4. z koncertní činnosti
5. z reklamní činnosti
6. z ostatního šíření umělecké činnosti sboru
Finanční prostředky sboru jsou uloženy na účtě číslo 1400102 u Evrobanky Praha, pobočka
Dobřichovice. Dispoziční právo s účtem má ekonom a jednatel rady společně.

Závěr
Ve věcech, které stanovy neupravují, řídí se činnost sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování
občanů.

Dodatek
ke stanovám sdružení Chorus Angelus registrovaným Ministerstvem vnitra dne 30.12.1993 pod
číslem VS-1-230 40-93-R.

Dodatek k článku III. - činnost sdružení.
Tímto dodatkem se rozšiřuje činnost sdružení o:
•

provádění koncertní činnosti na základě smlouvy o vytvoření a užití díla

•

zhotovení kostýmů členům sboru

V Dobřichovicích dne 11.prosince 1995
Václav Domažlický
Jednatel sdružení

VS/1-230 40/93-R
Změna stanov vzata na vědomí
dne 10.7.2008

Dodatek č.2
ke Stanovám sdružení Chorus Angelus registrovaných Ministerstvem vnitra dne 30.12.1993 pod
číslem VS-1-230 40-93-R ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.1995.
Článek I. se doplňuje a mění takto:
Název sdružení
Zakládá se sdružení-dětský pěvecký sbor s názvem "Chorus Angelus o.s."
Článek II. se mění a doplňuje na toto znění:
Stanovuje se, že sídlem sdružení-dětského pěveckého sboru jsou Černošice - Riegrova 1209 (c/o
Městský úřad Černošice), 252 28 Černošice.
Článek III. se mění na toto znění:
Sdružení - dětský pěvecký sbor Chorus Angelus je výběrový kolektiv zájmové umělecké činnosti,
který sdružuje pěvecky a hudebně nadané děti a vede je k soustavnému zdokonalování umělecké
úrovně dětského sborového zpěvu tak, aby mohli úspěšně vystupovat na tuzemských i zahraničních
koncertech a soutěžích. Zpívajícím členem dětského sboru se může stát chlapec či dívka, kteří
budou vybráni uměleckým vedoucím sboru.
Článek IV. Beze změny
Článek V. bod 2. - "Rodičovská rada sboru" se mění na toto znění:
2. Rodičovská rada sboru:
1. Rodičovská rada řídí činnost sboru mezi jednotlivými valnými hromadami rodič-tt.
Počet členů rodičovské rady sboru je vždy lichý, přičemž minimální počet je pět členů.
Na svém prvním zasedání volí rodičovská rada sboru ze svých členů tyto funkcionáře:
1. Jednatele
2. Zástupce jednatele - manažera sboru
2. Jednatel sboru - je statutární zástupce sboru a je zplnomocněn vystupovat na veřejnosti
jménem sboru a je zplnomocněn k právním úkolům jménem sboru.
Zástupce jednatele - manažer - zastupuje jednatele sboru, pokud překážky nedovolí
řádný výkon jeho funkce.
3. Rodičovská rada předkládá ke schválení valné hromadě rodičů zejména tyto doklady:
◦ plán umělecké činnosti sboru
◦ plán další činnosti sboru
◦ finanční rozpočet činnosti sboru
◦ finanční uzávěrku činnosti sboru
◦ inventuru majetku sboru
4. Pro zajištění umělecké činnosti sboru rodičovská rada může angažovat skupinu
hudebních pedagogů a výkonných umělců:

◦ sbormistra-uměleckého vedoucího sboru
◦ hudební doprovod
◦ hlasové poradce
◦ korepetitora
◦ sólisty
Pro zabezpečení další činnosti sboru (propagaci, organizaci, sjednávání koncertů,
zájezdů a pod.) rodičovská rada angažuje samostatného organizačního pracovníka
(manažera) a ekonoma. Ekonom spravuje finanční prostředky a majetek sboru, jež jsou
určeny k zajištění činnosti sboru.
5. Rodičovská rada svolává valnou hromadu rodičů a to minimálně dvakrát ročně.
Článek VI. se mění na toto znění:

Povinnosti účinkujícího člena sboru
Účinkujícím členem sboru může být každý chlapec nebo dívka, kteří budou vybráni uměleckým
vedoucím sboru.
Účinkující členové sboru jsou povinni účastnit se v plném rozsahu nácvikové a koncertní činnosti
sboru a zvládnout v odpovídající úrovni repertoár sboru.
Na zkouškách a koncertech podávat takové výkony, aby neutrpělo umělecké jméno sboru.
Dbát a pečovat o svůj hlas.
Při zájezdech sboru se řídí pokyny osob pověřených doprovodem. Členství ve sboru je dobrovolné a
opakované neplnění povinností může vést až k vyloučení ze sboru.
Článek VII. se mění na toto znění:

Finanční prostředky
Sbor získává finanční prostředky pro činnost sboru:
1. vybíráním příspěvků členů sboru
2. z příspěvků sponzorů
3. z darů
4. z koncertní činnosti
5. z reklamní činnosti
6. z ostatního šíření umělecké činnosti sboru
Finanční prostředky sboru jsou uloženy na samostatném účtě. Dispoziční právo s účtem má jednatel
sboru a zástupce jednatele - manažer sboru každý samostatně s tím, že každý z nich samostatně je
oprávněn, písemnou plnou mocí, pověřit k jednotlivým dispozičním úkonům s účtem třetí osobu.
V Černošicích dne 7.4.2008
Jiří Pergl, jednatel sboru

