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Stanovy spolku

Cl.I.
Název a sídlo spolku
Spolek rodičů apiátel Základní školy Lužec nad Vltavou, (dále jen ,,spolek"). Spolek funguje při
Základní škole (dále jen ,,ZS" nebo ,,škola"). Spolek má své sídlo na adrese: ZŠ, l. máje č. 4,
27 7 06 Lužec nad Vltavou.
čl. rr
Účel spolku
Učelem spolku je vytváření podmínek pro zlepšení činnosti ZŠ v oblasti výchovné, materiální a
zjúmové.
Cl. ilI
t{lavní činnost spolku
Cinnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. il., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel j e naplňován zejména pro střednictvím :

a) finanční pomoci spolku ZŠ při zajišťovánívybraných školních i mimoškolních akcí
organizovaných pro žáky školy organizacemi i jednotlivcio a to na základě návrhu vlastního člena
Či ČlenŮ, nebo organizátoŇ akcí, kteří si o pomoc požádaJi aprokaží jejich přínos ve smyslu čl.il
těchto stanov,

b) materiální pomoci spolku škole při zlepšení školního prostředí, a to na návrh svého člena či
členů, vedení školy,
c) kontroly rozsahu a způsobu využíváníprostředků, věcí a služeb, získaných nazákladě
poskytnutých finančních příspěvků dle č1. III. písm. a) a b) těchto stanov.

čt. rv
Vedlejší hospodářská činnost
Pro získávání finančních prostředků využije spolek vedlejší hospodářskou činnost - pořádáni a
organizování kulturních a sportovních akcí. Pro tento íěel získá spolek Živnostenské oprávnění s
předmětem činnosti ,,Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského
zákonao'.

čt. v
Členství ve spolku
1. Clenem spolku mŮže být zletiláfyzická osoba, a dále právnická osoba (i zahraniční), jejíž
existence a činnost je v souladu s platným právním řádem České republiky

2. Členem spolku se stává fyzickáa právnická osoba účastí na ustavující schůzi či přijetim za
Člena při zachováni dobrovolnosti členství. Přijetí zaělenadosáhne zá$emce o členství ve spolku
sqým podpisem na přihlašovací listině azaplacenim ročního příspěvku ve výši schválené čienskou
schŮzÍ. Zástupce právnické osoby musí při podpisu přihlášky prokázatplatným ověřeným
výpisem z obchodního rejstříku svoji oprávněnost k jejímu platnému podpisu.

3. Člen spolku máprávo:
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a) účastnit se činnosti spolku
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) být volen do orgánů spolku,
d) volit výbor spolku, kontrolní komisi a hospodáře
e) předkládatnávrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
ť) podílet se na praktické činnosti spolku.

4. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikatžádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku, přispívat ke zlepšení práce spolku

5. Členswí ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi výboru spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena ělenskou schůzí, v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí ze
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
e) skončením studia dítěte člena spolku naZŠ a uplynutím lhůty, po kterou má člen zaplacen
členský příspěvek, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

6. VeŠkeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

čl. vr
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) v}bor
c) kontrolní komise
d) hospodář spolku.

čl vrr
členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důleži|ých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku azměny těchto stanov,
b) volí ýbor, kontrolní komisi, hospodáře a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku zapíedcházející rok
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d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezináro.dních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomocijiného orgánu
spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však dvakrát
ročně, v termínu konání rodičovských schůzek na škole, ato zpravidla 2 hodiny před jejich
zahájením. Výborje povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Členskou schůzi může svolai i kontrolní komise dle
čl. VIII. odst. 4 těchto stanov.

4. Informaci o konání zasedání členské schůze uvede příslušná osoba (člen výboru nebo člen
kontrolní komise) na intemetové nástěnce na stránkách www.zs-luzec.cza to nejpozději deset dní
před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedáni. Nejpozději deset dní před
konáním zasedání členské schůze zveřejní ýbor členům spolku na internetové nástěnce na
stránkách www.zs-luzec.cznávrlty materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

5. Členská schůze může na svém nejbližšim zasedání změnitkterékoliv rozhodnutí výboru.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastnili se jejího zasedáníalespoň l ělen spolku. Členská
schŮze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak.Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

7. Připouští se hlasování,per rollam". Návrh věci k rozhodnutí,,per rollam" zaš|epředseda
výboru spolku nebo jím pověřená osoba členům spolku, postačí doložené zas|ání elektronickou
cestou. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko
posledního člena, kte4ým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku. Pokud marně
uplyne lhŮta tří týdnů od odeslání návrhu věci, a počet odpovědí členů spolku nedosáhne
nadpoloviČní většiny, může výbor postupovat jako v případě náhradního zasedání členské schůze.
V tomto případě se pro rozhodnutí o případném souhlasu ěi zamttnutí použije přiměřeně
ustanovení o přijetí usnesení náhradní členské schůze. Na nejbližšim zasedání členské schůze
informuje předseda spolku o rozhodnutích přijadch,,per rollam" od posledního zasedáničlenské
schůze.

8. NenÍ-li Členská schŮze na svém zasedání schopna usnášet se dle čl. VI odst. 6 těchto stanov,
bude dle ust. § 257 zákonaě.8912012 Sb. výborem svoláno novou pozvánkou ve lhůtě sedmi dnů
od neusnáŠeníschopného zasedání členské schůze náhradní zasedání. Z pozvánky musí být
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí
konat nejpozději do šesti !ýdnů ode dne, na kteý bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
předchozího zasedání. Usnesení může přijmout nadpoloviční většinou z přítomnýchzaúčasti
libovolného počtu členů.
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9. Záležitost, kíerá nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s
odst. 3 těchto stanovo lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

10. O rozhodnutích přijatých nazasedáni členské schůze pořizuje členskou schůzípověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověfují dva členové přítomní nazasedání ělenské schůze.

čl vrrr
Výbor
1. Výborje statutárním orgánem spolku. Rozhoduje o všech béžnýchotázkáchspojených s
činností spolku, rozhoduje o přijetí či vyloučení členů.

2. Výbor je volen členskou schůzí na období maximálně 5 let, ýbor je tříčlenný a volí ze svého
středu předsedu. Jednání výboru spolku se koná nejméně dvakrát ročně. K jednání výboru je
zvaná kontrolní komise a ředitel školy.

3. Jménem spolku jedná společně předseda ýboru s jedním dalším členem výboru.

4. Ve své činnosti se výbor spolku řídí stanovami a usnesením členské schůze.

5. Výborje povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanovo
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zapisy ze zasedání členské schůze.

čl rx
kontrolní komise
1. Kontrolní komise spolku je volena členskou schuzí v počtu nejméně 3 členů. Členové komise
jsou voleni na období maximálně 4 let. Členy kontrolní komise nemohou být osoby, jež jsou členy
výboru spolku. Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně.

2. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednává stížnosti jeho
členŮ. Odpovídá povze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech spolku.

3. V případě zjištěných nedostatků upozorní kontrolní komise ýbor spolku na zjištěné nedostatky
a kontroluje jejich odstranění.

4. Kontrolní komise má právo pozastavit účinnost rozhodnutí výboru spolku, které je v rozporu s
právními předpisy, stanovami nebo účelem spolku. Rozhodnutí, jehož účinnost bude pozastayena,
pozbude své platnosti, pokud členská schůze nepotvrdí platnost pozastaveného rozhodnutí.
Kontrolní komise má povinnost svolat ělenskou
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schŮzi k projednání platnosti pozastavenóho rozhodnutí výboru spolku ve lhůtě 40 dnů ode dne
pozastavení účinnosti rozhodnutí qýboru spolku.

čt. x.
Seznam členů spolku
1. Spolek vede seznam členů spolku, a to v elektronické podobě, na weboých stránkách ZŠ
www.zs-luzec.cz. Část ze seznamučlenů spolku bude veiejně přístupná, u io na webových
stránkách ZŠ www,zs-luzec.cz,přičemž obsahem veřejně prisiupneňo seznamu členů qpolku jsou
jména a příjmení členů qýboru spolku. Spolek dále vede i kompletní seznam členů, ktery bude
přístupný pouze členům, a to na požádání.

2. Jednotlivé zápisy avýmazy ze seznamv členů spolku bude provádět pověřený člen qýboru,
hůeý zpřihlášky nového člena spolku zanese do seznamu členů všechny potřebné údaje a po
ukončení členství tyto údaje vymaže ze seznamu.

čt. xI
Hospodaření spolku
1. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary ťyzickych a právnických osob, případně příjmy
plynoucí z ýdělečné činnosti spolku v rámci povolené zákonem. Výdaje jsou určené k pokrytí
nákladů činnosti spolku.

2. Spolek hospodaří s finančními prostředky dle schváleného rozpoětu. Zavedení účetnictví
odpovídá hospodář spolku. Clenské příspěvky vybíráhospodář spolku či pověřená osoba členskou
schŮzí, která předá vybrané příspěvky hospodáři spolku. Hospodář Spolku vloží takto získanou
hotovost na bankovní účet spolku nejpozději třetí den pojejich obdržení. Příspěvky lzetaké
uhradit přímým převodem na účet spolku.

3 . Spolek má zíízený transparentní bankovní účet, na kterém j sou shromažďovány finanční
prostředky spolku dle čl. X odst. 1,2těchto stanov. Všichni členové spolku mohou požádat
hospodáře spolku o náhled na tento transparentní účet a tak kontrolovat hospodaření spolku a
nakládání s příspěvky členů.

čl xrr
Zánikspolku
1. Spolek zanikne dobrovolným rozpuštěním schváleným členskou schůzí spolku. Oznámení o
zániku spolku doručí zákonnýmzpůsobem ýbor spolku do l5 dnů od dne rozhodnutí členské
schůze spolku na Ministerstvo vnitra ČR a příslušnému rejstříkovému soudu.

2. Spolek můžebýt zrušen soudem dle ust. § 268 zákonaě.89l20l2 Sb.

V Lužci nad Vltavou dne 10. l0.2016

i ť.^^-L__-- ''

hLrr"*'

Zavýbot spolku:
Kamila Rampasová - předseda
Hana Fnoučková
RNDr. Blanka Sýkorová, PhD.
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