STANOVY
spolku
Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z. s.

I. Základní ustanovení
1.1

Spolek „Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z. s.“ (dále jen „spolek“) je
nezávislým sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí navštěvujících ZŠ a MŠ
v Loučné nad Desnou, pedagogů a dalších občanů, kteří se chtějí podílet na činnosti
spolku. Stanovy spolku byly upraveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném
znění (Občanský zákoník).

II. Identifikační údaje
2.1

Název:
Sídlo:
IČ:
Vznik:
Registrace:

Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z. s.
Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou
26602806
24. 09. 2002
Krajský soud v Ostravě – spis. značka 5650 L

III. Hlavní činnost spolku
3.1 Hlavní činností spolku je především:
▪

všestranná podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit žáků
ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou

▪

spolupráce se ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou v oblasti vzdělávání,
výchovy a volnočasových aktivit dětí

▪

organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních, společenských a
jiných akcí pro děti a mládež

▪

podpora zájmových činností dětí a mládeže

▪

podpora činnosti pěveckých sborů, fungujících při ZŠ a MŠ Loučná nad
Desnou

▪

podpora vzájemné spolupráce a prohlubování informovanosti mezi
spolkem, ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, rodiči žáků, veřejností a
ostatními subjekty podporujícími činnost dětí a mládeže
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IV. Členství ve spolku
4.1 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý občan starší 18-ti let,
který souhlasí se stanovami spolku, podporuje jeho činnost a zaplatí členský příspěvek,
stanovený členskou radou spolku.
4.2 Členství ve spolku vzniká:
▪

u rodičů a zákonných zástupců dětí aktuálně registrovaných v ZŠ
Loučná nad Desnou zaplacením prvního členského příspěvku

▪

u ostatních osob doručením písemné přihlášky členské radě spolku a
zaplacením členského příspěvku

▪

delegováním pedagogického či vedoucího pracovníka ZŠ a MŠ Loučná
nad Desnou vedením školy, přičemž tento člen je osvobozen od úhrady
členského příspěvku

4.3 Členství ve spolku zaniká:
▪

rodičům nebo zákonným zástupcům žáků školy dnem ukončení školní
docházky v ZŠ Loučná nad Desnou, ledaže by tento člen písemně
požádal o zachování členství

▪

doručením písemné žádosti o ukončení členství

▪

vyloučením na základě rozhodnutí členské rady pro porušení členských
povinností člena spolku, nebo pro takové jednání člena, které je
v rozporu se stanovami a činností spolku, nebo při prokazatelném
poškození zájmů a dobrého jména spolku

▪

úmrtím člena

▪

zánikem spolku

Při zániku členství členům spolku nevzniká nárok na vrácení vložených prostředků – tj.
členských příspěvků nebo finančních, případně materiálních darů.
4.4 Seznam členů spolek nevede a nezveřejňuje.

V. Práva a povinnosti členů spolku
5.1 Každý člen spolku má právo se aktivně podílet na činnosti spolku, účastnit se zasedání
členské rady spolku, vznášet své náměty a připomínky k činnosti spolku a stát se členem
členské rady spolku.
5.2 Každý člen spolku má povinnost dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení členské rady
spolku, platit řádně a včas stanovené členské příspěvky, případně vykonávat řádně svěřené
funkce.
2

VI. Orgány spolku
6.1 Orgány spolku jsou:
▪

ČLENSKÁ RADA – nejvyšší orgán

▪

PŘEDSEDA – statutární orgán

▪

MÍSTOPŘEDSEDA – statutární orgán

VII.

Členská rada

7.1 Členská rada je nejvyšším orgánem spolku.
7.2 Členem členské rady se může stát každý člen spolku, který se chce aktivně podílet na
činnosti spolku a který svou vůli stát se členem členské rady projeví písemným
prohlášením, předloženým na prvním zasedání členské rady v daném školním roce. Vzor
prohlášení člena členské rady je přílohou č. 1 těchto stanov. Termín konání prvního
zasedání členské rady v daném školním roce bude oznámen členům spolku na prvních
třídních schůzkách ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou v daném školním roce. První zasedání
členské rady v daném školním roce se musí konat nejméně 7 dní po konání prvních třídních
schůzek v daném školním roce. Výjimku tvoří první mimořádné zasedání členské rady dle
těchto nových stanov -viz čl. 11.3 stanov.
7.3 Jeden člen členské rady spolku je delegován vedením školy z řad pedagogických či
vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. Tento člen je osvobozen od placení
členských příspěvků spolku.
7.4 Minimální počet členů členské rady spolku je 3. Maximální počet členů členské rady není
omezen.
7.5 Funkčním obdobím členské rady je doba ode dne konání prvního zasedání členské rady
v daném školním roce do dne předcházejícího prvnímu zasedání členské rady v
následujícím školním roce.
7.6 O rozhodnutích, připomínkách a dalších výsledcích ze zasedání členské rady spolku
informují jednotliví členové členské rady ostatní rodiče, zákonné zástupce žáků a další
členy spolku v rámci třídních schůzek v ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
7.7 Do působnosti členské rady spolku patří zejména:
▪

upravovat, případně doplňovat hlavní zaměření činnosti spolku

▪

rozhodovat o změně, případně doplnění stanov

▪

volit a odvolávat předsedu a místopředsedu spolku

▪

projednávat a schvalovat plán a výsledek hospodaření spolku

▪

určovat výši členského příspěvku, termín jeho úhrady, případně
stanovovat případy osvobození od úhrady členského příspěvku
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▪

rozhodovat o přeměně, případně zrušení spolku a způsobu vypořádání
majetku spolku

7.8 Zasedání členské rady spolku svolává předseda spolku nejméně dvakrát v daném školním
roce. Termín zasedání oznámí předseda členům členské rady vhodným způsobem (např.
telefonicky, e-mailem, SMS zprávou nebo na webu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou) nejméně
7 dní přede dnem konání zasedání.
7.9 Mimořádné zasedání členské rady spolku svolává předseda spolku do 14 dnů poté, kdy o
to požádá nadpoloviční většina členů členské rady nebo nejméně třetina všech členů
spolku.

VIII. Předseda spolku
8.1 Předseda je statutárním orgánem spolku a navenek za spolek jedná samostatně.
8.2 Předseda je volen a odvoláván členskou radou spolku z řad členů členské rady, a to
nadpoloviční většinou všech členů členské rady.
8.3 Do působnosti předsedy spolku patří zejména:
▪

rozhodovat o běžných záležitostech spolku

▪

připravovat podklady pro zasedání členské rady

▪

vést zasedání členské rady spolku

▪

podepisovat smlouvy, žádosti o dotace a jiné dokumenty, související
s činností spolku

▪

pověřit osobu, která bude odpovědná za vedení evidence hospodaření
spolku – tj. „ekonoma“, a určit jeho odměnu za vykonanou činnost

8.4 Předseda spolku je oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku třetí osobě z řad členů
spolku.
8.5 Předseda spolku může delegovat některé své kompetence na další členy členské rady
spolku.

IX. Místopředseda spolku
9.1 Místopředseda je statutárním orgánem spolku a navenek za spolek jedná samostatně.
9.2 Místopředseda je volen a odvoláván členskou radou spolku z řad členů členské rady, a to
nadpoloviční většinou všech členů členské rady.
9.3 Místopředseda na pokyn předsedy vykonává zadané úkoly a v případě nepřítomnosti
předsedy jej plně zastupuje.
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X. Majetek a hospodaření spolku
10.1 Spolek získává finanční prostředky zejména z členských příspěvků, a to ve výši schválené
členskou radou pro příslušný školní rok. Dalšími zdroji příjmu spolku mohou být dotace
a příspěvky od samosprávných celků, státních a jiných institucí, dále sponzorské dary od
podnikatelských subjektů a dary a dobrovolné příspěvky od občanů, případně další
výnosy z činnosti spolku.
10.2 Evidenci hospodaření spolku vede „ekonom“ – tj. osoba písemně pověřená předsedou
spolku. Evidence hospodaření je vedena dle požadavků platné legislativy v daném
období.
10.3 Dispoziční právo k prostředkům na bankovních účtech spolku a k pokladní hotovosti mají
předseda a místopředseda spolku. Osoba, pověřená vedením evidence hospodaření spolku
(tj. ekonom), na pokyn předsedy, případně místopředsedy, provádí zadané finanční
transakce, a to jak v hotovosti, tak bezhotovostně - přes internetové bankovnictví.
Veškeré finanční a jiné operace, související s hospodařením spolku, vždy schvaluje svým
podpisem předseda nebo místopředseda.
10.4 Zanikne-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,
která jej použije k financování školních a mimoškolních aktivit svých žáků.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnou legislativou, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník).
11.2 Změny a dodatky těchto stanov schvaluje členská rada spolku.
11.3 První zasedání členské rady dle těchto nových stanov se uskuteční mimořádně dne
09. 12. 2015. Členové členské rady zvolí na tomto zasedání nového předsedu a
místopředsedu spolku. V týž den deleguje vedení školy jednoho člena členské rady z řad
pedagogických či vedoucích pracovníků ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou dle čl. 7.3 stanov.
11.4 Znění těchto stanov bylo projednáno a schváleno na zasedání členů spolku (tzv. Valné
hromadě dle původního znění stanov) v rámci třídních schůzek dne 08. 12. 2015. Tyto
stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného spolkového rejstříku.
11.5 Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve třech originálních vyhotoveních, z čehož jedno
vyhotovení je určeno pro registraci ve spolkovém rejstříku, jedno vyhotovení bude
uloženo v sídle spolku a jedno u ekonoma spolku.

V Loučné nad Desnou dne 08. 12. 2015
……………………………………..
Anežka Pupíková - předseda spolku
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