Úplné znění
Stipendijního řádu Dechového orchestru Ostrava, spolek
ze dne 4. 9. 2019
Část první
Čl. 1
Všeobecná ustanovení
(1) Tento Stipendijní řád Dechového orchestru Ostrava, spolek (dále jen „DOO“) stanovuje podmínky
a postup pro přiznávání stipendií žákům resp. studentům, kteří jsou přihlášení do stipendijního
programu DOO.
(2) Stipendijní program pro daný školní rok vyhlašuje na základě schválení návrhu stipendijního
programu členskou schůzí DOO předseda správní rady DOO.
(3) O přiznání stipendií rozhoduje komise pro konkurz na udělení stipendia DOO jmenovaná
členskou schůzí DOO, (dále jen „rozhodovací orgán“). Rozhodovací orgán je minimálně tříčlenný,
z toho jeden je předsedou rozhodovacího orgánu.
(4) Při stanovování výše stipendií musí DOO přihlížet ke svým finančním zdrojům a možnostem.
Při nedostatku finančních prostředků nelze stipendia přiznávat.
(5) Výše stipendia se stanoví podle počtu žáků resp. studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání
stipendia a podle objemu disponibilních finančních prostředků. Výši stipendia stanoví rozhodovací
orgán v souladu s návrhem stipendijního programu schváleného členskou schůzí DOO.

Část druhá
Čl. 2
Rozhodnutí o přiznání stipendií
(1) Posouzení případů týkajících se podmínek přiznávání stipendia je v pravomoci rozhodovacího
orgánu, pokud v tomto stipendijním řádu není uvedeno jinak.
(2) Uchazeč o stipendium musí podat písemnou nebo elektronickou přihlášku do stipendijního
programu.
(3) Uchazeč musí absolvovat konkurz pro udělení stipendia. Náplň konkurzu, místo a termín konání
konkurzu definuje Rozhodovací orgán.

(4) Rozhodovací orgán na základě přihlášky žáka a absolvování konkurzu pro udělení stipendia
Dechového orchestru Ostrava rozhodne o vydání doporučení pro udělení stipendia.
(5) Aby byl rozhodovací orgán komise usnášení schopný, musí být při konkurzu přítomni alespoň
předseda a dva členové rozhodovacího orgánu.
(6) Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje žákovi resp. zákonnému zástupci žáka do vlastních
rukou prostřednictvím pověřeného pracoviště DOO, ve lhůtě stanovené rozhodovacím orgánem,
nerozhodne-li orgán, který stipendium přiznal, o jiném způsobu doručení do vlastních rukou. Převzetí
písemnosti žák resp. zákonný zástupce potvrdí svým podpisem.
(7) Žák resp. student je povinen neprodleně oznámit kontaktní osobě uvedené ve smlouvě o poskytnutí
stipendia všechny skutečnosti, které mají vliv na přiznání a výplatu stipendia.

Čl. 3
Podmínky pro přiznání a výplatu stipendia
(1) Povinnost přihlásit se do stipendijního programu pomocí Přihlášky a postupu zveřejněného na
webových stránkách Dechového orchestru Ostrava www.orchestrostrava.cz nejpozději do uvedeného
termínu pro příjem přihlášek. Termín pro příjem přihlášek musí být alespoň 14 dní po vyhlášení
Stipendijního
programu
dechového
orchestru
Ostrava
na
webových
stránkách
www.orchestrostrava.cz.
(2) Úspěšné absolvování konkurzu pro udělení stipendia Dechového orchestru Ostrava. Termín
konkurzu a jeho náplň musí být uveřejněna na webových stránkách Dechového orchestru Ostrava
www.orchestrostrava.cz nejpozději tři týdny před daným termínem.
(3) Aktivní účast stipendisty na zkouškách DOO ve výši 80% z uskutečněných zkoušek orchestru.
(4) Účast na všech koncertech DOO konaných na území města Ostrava.
(5) Omluva pro neúčast ze závažných důvodů bude provedena zákonným zástupcem u kontaktní osoby
uvedené ve smlouvě o poskytnutí stipendia.
(6) Stipendista musí být žákem ZUŠ, což doloží stvrzenkou o zaplacení školného v ZUŠ.

Čl. 4
Výplata stipendia
(1) Stipendium se po nabytí právní moci Rozhodnutí o přiznání stipendia vyplácí dle smluvního ujednání
uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí stipendia. Termín splatnosti je stanoven rovněž ve Smlouvě o
poskytnutí stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně žáka resp. studenta vyplatit ve
stanoveném termínu, rozhodne orgán, který stipendium přiznal, o stanovení náhradního termínu
splatnosti nebo o odnětí stipendia nebo o jeho snížení.
(2) Stipendium se vyplácí pouze na základě splnění podmínek pro přiznání a výplatu stipendia
uvedených v článku 3 tohoto úplného znění Stipendijního řádu.

(3) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na účet příjemce nebo v hotovosti v závislosti na údajích
uvedených ve stipendijní smlouvě DOO. Stipendium se vyplácí v českých korunách.

Čl. 5
Změna výše a odnětí stipendia
(1) Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše v případě,
že nejsou splněny podmínky pro přiznání a výplatu stipendia DOO definované tímto stipendijním
řádem.
(2) Rozhodovací orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí, jestliže žák resp. student
přestane splňovat podmínky přiznání stipendia.
(3) Rozhodnutí o změně výše nebo odnětí stipendia bude doručeno zákonnému zástupci žáka formou
emailu na adresu uvedenou v přihlášce.
(4) Proti rozhodnutí o změně výše stipendia nebo odejmutí stipendia není odvolání.

Část třetí
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tento Stipendijní řád byl schválen členskou schůzí DOO dne 4. 9. 2019
(2) Tento Stipendijní řád nahrazuje Stipendijní řád ze dne 28. 8. 2013, nabývá platnosti od 4. 9. 2019

Jiří Grussmann v. r.
předseda správní rady DOO

