Stanovy Spolku rodičů při Základní škole a mateřské škole Palkovice, okres Frýdek-Místek, z.s..

STANOVY spolku

Článek 1
1)

Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Palkovice, okres Frýdek-Místek se
sídlem Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, Palkovice čp. 287, 739 41 Palkovice, IČ : 017 17 642 (dále jen „Sdružení“),
založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek
ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.

2)

Název Sdružení se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek rodičů při Základní škole a
mateřské škole Palkovice, z.s.. Název spolku je „Spolek rodičů při Základní škole a
mateřské škole Palkovice, z.s.“(dále jen „Spolek“).

3)

Adresa sídla je Palkovice čp. 287.

Článek 2
Cíle, poslání a principy Spolku
1)

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se
zajímají o výchovu dětí a práci Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres FrýdekMístek, příspěvkové organizace (dále jen „školy“).

2)

Spolek je nepolitickou právnickou osobou, zastupující zájmy dětí navštěvujících školu a
jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje vzdělání a výchovu dětí, podporuje všestranný
rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich uplatnění v životě společnosti. Pomáhá
profilovat působnost školy, materiálně a morálně podporuje kvalitu výuky a mimoškolní
činnost. Podporuje výchovné působení rodiny a školy při plnění jejich poslání.

Článek 3
Hlavní činnost Spolku
1)

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním
tak, jak je vymezeno v čl. 2 těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním
ani výdělečnou činností.

2)

Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. 5
odst. 2 těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. 4
těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k
pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3)

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
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 spolupracuje s rodiči a zákonnými zástupci dětí,
 ve spolupráci se školou seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a
úkoly školy,
 seznamuje vedení školy, zřizovatele školy a školskou radu s náměty, připomínkami a
stížnostmi rodičů, spolupracuje na jejich vyřizování v součinnosti se všemi dotčenými
subjekty,
 přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při
zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
 předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy v souladu
s platnou legislativou,
 ve spolupráci se školou nebo zřizovatelem školy organizuje sběr druhotných surovin za
účelem finanční podpory školy,
 ve spolupráci se školou nebo zřizovatelem školy organizuje a podporuje volnočasové aktivity
dětí.

Článek 4
Vedlejší činnost Spolku
Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem
hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře
hlavních činností dle čl. 3 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní
správu.

Článek 5
Členství
1)

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát jak každá fyzická osoba starší
18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a
státní příslušnosti, tak právnická osoba, pokud projeví souhlas se stanovami a cíli Spolku. Jeli členem Spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán.

2)

Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví Členská
schůze. Tímto okamžikem vznikají uhraditeli příspěvku práva člena Spolku a současně se
člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Člen může požádat
výbor Spolku o vydání písemného potvrzení jeho členství.

3)

Práva člena spolku:
a)
účastnit se Členské schůze,
b)
podílet se na činnosti Spolku,
c)
spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,
d)
volit orgány Spolku,
e)
být volen do orgánů Spolku,
f)
svými připomínkami přispět ke zlepšení činnosti Spolku,
g)
obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a obdržet odpověď na své
podání v přiměřené době.
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4)

Povinnosti člena Spolku:
a)
dodržovat stanovy Spolku,
b)
podílet se na činnosti Spolku,
c)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či zvolen,
d)
platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí,
e)
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.

5)

Členství zaniká:
a)
dobrovolným vystoupením člena Spolku dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství výboru,
b)
nezaplacením členského příspěvku stanoveného Členskou schůzí pro daný školní rok
nejpozději do 31.10. daného roku, a to dnem 1.11. daného roku,
c)
úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
d)
u právnické osoby jejím zrušením,
e)
vyloučením člena Spolku dnem doručení rozhodnutí o vyloučení na základě
rozhodnutí Členské schůze,
f)
zánikem Spolku, tj. jeho zrušením nebo dobrovolným rozpuštěním.

Článek 6
Orgány spolku
Orgány Spolku jsou:
a)
Členská schůze,
b)
výbor Spolku,
c)
předseda, místopředseda a pokladník,
d)
revizní komise.

Článek 7
Členská schůze
1)

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze.

2)

Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
Spolku.

3)

Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být oznámena členům Spolku
alespoň 15 dnů před konáním Členské schůze, a to nejméně formou jejího zveřejnění na
internetových stránkách Školy v sekci Sdružení rodičů.

4)

Členskou schůzi svolává výbor Spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za školní rok.
Výbor svolá Členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů Spolku.
V takovém případě je výbor povinen svolat Členskou schůzi nejpozději do 8 týdnů od
doručení písemné žádosti o svolání Členské schůze některému ze členů výboru, která musí
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze.

5)

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
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6)

Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého je oprávněn zastoupit v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda, případně jiný člen výboru. Členská schůze rozhoduje na
základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných
členů v době usnášení. Rozhodnutí o změně stanov a o dobrovolném zrušení Spolku je
přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů Spolku.

7)

Členská schůze zejména:
a)
rozhoduje o změnách stanov Spolku,
b)
schvaluje úkoly Spolku pro následující kalendářní rok,
c)
schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládanou
předsedou spolku,
d)
rozhoduje o výši členského příspěvku pro následující školní rok a o jeho splatnosti,
e)
schvaluje plán rozpočtu pro následující školní rok předložený výborem Spolku,
f)
volí členy výboru Spolku,
g)
rozhoduje o počtu členů výboru Spolku,
h)
rozhoduje o vyloučení člena Spolku,
i)
rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku.

8)

Předseda, příp. jím pověřený člen výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské
schůze do třiceti dnů od jejího ukončení, ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl
zápis vyhotoven. Pořizovatel zápisu zajistí zveřejnění tohoto zápisu na internetových
stránkách Školy v sekci Sdružení rodičů.

Článek 8
Výbor Spolku
1)

Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, který se za svou činnost zodpovídá Členské
schůzi. Výbor řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Členské schůze.

2)

Členství ve výboru vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého ze členů
Spolku.

3)

Výbor má nejméně 9 členů. Nerozhodne-li Členská schůze jinak, tvoří výbor vždy jeden
zákonný zástupce dítěte z každé třídy školy.

4)

Jednání výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát
ročně.

5)

Výbor zejména:
a)
volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka,
b)
koordinuje činnost Spolku,
c)
svolává Členskou schůzi,
d)
zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze,
e)
vypracovává roční rozpočet Spolku,
f)
dohlíží na řádnou péči o majetek Spolku a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
g)
spolupracuje při řešení podnětů a stížností ze strany členů Spolku.
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6)

Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7)

Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde
usnášeníschopná Členská schůze, přebírá její pravomoci výbor Spolku.

Článek 9
Předseda, místopředseda a pokladník
1)

Jménem Spolku jsou oprávněni jednat: předseda a místopředseda a v případech vymezených
v čl. 9 bodě 7) i pokladník. K platnosti úkonů je třeba projev vůle alespoň jednoho z těchto
funkcionářů.

2)

Předseda zastupuje Spolek navenek.

3)

Předseda rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Rozsah pravomocí předsedy může
stanovit výbor Spolku.

4)

Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod
Spolku.

5)

Předseda svolává jednání výboru, připravuje podklady pro jednání výboru a Členské schůze
Spolku.

6)

Místopředseda plní úkoly výboru, zastupuje předsedu, v případě nepřítomnosti předsedy plní
úkoly a vykonává pravomoci předsedy.

7)

Pokladník je oprávněn provádět výplaty prostředků Spolku, jak v rámci Spolku, tak ve vztahu
mezi Spolkem a třetí osobou s tím, že je následně předkládá výboru Spolku k jejich
dodatečnému schválení.

Článek 10
Revizní komise
1)

Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Za svoji činnost se zodpovídá Členské
schůzi.

2)

Členství v revizní komisi vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého ze
členů Spolku. Členem revizní komise může být i řádový člen výboru Spolku.

3)

Komise má 3 členy. Všichni zvolení členové revizní komise provedou volbu svého předsedy.
V případě rovnosti hlasů zvolí na žádost revizní komise předsedu komise výbor spolku.

4)

Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením Spolku. Upozorňuje výbor na nedostatky
hospodaření Spolku a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí minimálně
jedenkrát ročně.

5)

Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se jednání výboru.
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6)

Předseda revizní komise jedná jejím jménem a řídí její činnost.

7)

Revizní komise vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti pro zasedání Členské
schůze.

Článek 11
Zásady hospodaření
1)

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání movitý i nemovitý majetek za
účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

2)

Spolek vede daňovou evidenci.

3)

Prostředky na svoji činnost Spolek získává zejména z členských příspěvků, z výtěžků z akcí
pořádaných spolkem, z dědictví, odkazů, z darů, ze státních příspěvků, z grantů, z příjmů ze
svých činností a z výnosu ze svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov
získávat prostředky na svou činnost vedlejší činností dle čl. 4 těchto stanov.

4)

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí
být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle
Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu Spolku a rozvoj
vedlejší činnosti Spolku.

5)

Za hospodaření Spolku odpovídá jeho výbor, který každoročně předkládá Členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

6)

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

7)

Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností Spolku může být darován škole, která jej
zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicemi školy. Peněžní prostředky získané
z činnosti Spolku mohou být převedeny do příjmů školy jako účelová dotace. Spolek si může
vymínit způsob, jakým s nimi bude naloženo.

Článek 12
Zánik a likvidace Spolku
1)

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na
základě rozhodnutí Členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2)

Při zániku spolku Členská schůze jmenuje likvidátora, který sestaví do 20 dní od svého
jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku
všem členům Spolku.

3)

Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů
od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
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4)

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek 13
Závěrečná ustanovení
1)

Tyto stanovy nahrazují stanovy schválené dne 11. 4. 2013 a registrované Ministerstvem
vnitra ČR pod značkou VSC/1-9154/91-R.

2)

Spolek může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád Spolku.

3)

Korespondenční adresa pro písemný styk je totožná s adresou sídla Spolku.

4)

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními §
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5)

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí.

V Palkovicích dne 14. 9. 2015

