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Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích 

I. 
Úvodní ustanovení 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a Mš ve Václavovicích, 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. 

ll. 
Název 

Název Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích se s ohledem na § 216 NOZ mění na 
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích (dále jen "Spolek"). Název spolku je Spolek rodičů a 
přátel školy při ZŠ a Mš ve Václavovicích. t 

111. 
Sídlo 

Adresa sídla je Obecní 150, 739 35 Václavovice. 

IV. 
Stanovy 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které 
jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

v. 
účel Spolku 

Účelem Spolku je podpora mimoškolních a volnočasových aktivit dětí i členů Spolku, spoluobčanů v obci 
Václavovice nevyjímaje, spolupráce s místní ZŠ a MŠ, příp. s dalšími organizacemi při zajišťování školních či 
mimoškolních akcí. ' 

Vl. 
Hlavní činnost Spolku 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je 
vymezeno v čl. V 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. X těchto 
stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. Vll těchto stanov, jsou-li 
provozovány. Pokud je při výkonu hlavni činnosti dosaženo příjmů, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí 
nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku 
nepřesáhnou náklady. 

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

a. Organizování kulturních, sportovních a společenských akci pro děti, rodiče a přátele ZŠ a MŠ 
Václavovice. 

b. Finanční podpora aktivit školy Václavovice (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.). 
c. Finanční, materiálová, manuální pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších 

prostorů ZŠ a MŠ Václavovice. 
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Vll. 
Vedlejší činnost Spolku 

1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 
jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového 
majetku. 

2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze k podpoře hlavních činnosti dle čl. Vl těchto stanov, dalších 
spolkových činností včetně správy spolku. 

3. Spolek provozuje tuto vedlejší činnost- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Vlil. 
Členství 

1. Členem Spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s 
posláním Spolku a která přistoupí ke stanovám Spolku. Členem spolku se může stát také právnická osoba. 
Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

2. Osoba se stává členem Spolku úhradou členského příspěvku a podpisem Souhlasu se stanovami Spolku 
(formulář Spolku). Členství je platné doručením podepsaného dokumentu statutárnímu orgánu Spolku a 
zaplacením členského příspěvku, neni-li tento členu prominut v souladu s čl. X stanov. 

3. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

a) vystoupením člena - členství končí dnem doručení písemného oznámeni o ukončení členství 
statutárnímu orgánu Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

b) členství skončí automaticky po ukončeni školní docházky posledního dítěte člena Spolku v Mš a ZŠ 
Václavovice, pokud člen nepožádá o pokračování členství (v souladu s čl. Vlil, odst. 2) 

c) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 
d) vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému 

členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze Spolku má právo vyloučit člena, pokud 
svým jednáním porušuje stanovy Spolku či právních předpisů; 

e) zánikem spolku; 

4. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

IX. 
Práva a povinnosti člena 

1. Každý člen Spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku 
b) být informován o činnosti Spolku 
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku 
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které Spolek svým členům poskytuje, 
e) volit a být volen do orgánů Spolku 

2. Každý člen Spolku má povinnost: 

a) řádně a včas platit členské příspěvky, 
b) dodržovat stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku, a prvořadě vždy hájit 

zájmy spolku a zájmy jeho členů, 
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v 

souladu se stanovami a platným právním řádem, 
d) pravidelně se informovat o dění ve Spolku 
e) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen. 
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X. 
Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou 
součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví Výbor Spolku. 

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O 
prominutí či snížení rozhoduje Výbor Spolku. 

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost člena odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor Spolku. 

XI. 
Seznam členů 

1. Spolek nevede seznam členů, pouze eviduje prezenční listiny z Členské schůze a podepsané formuláře 
souhlasu se stanovami Spolku a s úhradou členského (uváděno i rodičovského) příspěvku, jakožto 
potvrzení členství ve Spolku (viz čl. Vlil odst. 2). 

XII. 
Orgány Spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

a) Členská schůze 
b) Výbor- kolektivní výkonný orgán 
c) Předseda a místopředseda- statutární orgán 

2. Funkční období není stanoveno. Statutární orgán i člen výboru vykonává svou funkci do odvolání výborem 
Spolku nebo Členskou schůzi nebo do rezignace člena statutárního orgánu či člena výboru na svou funkci. 

3. V případě odvolání statutárního orgánu bude Výborem zvolen nový statutární orgán; v prípadě, že Výbor 
nebude schopen zvolit nový statutární orgán, svolá Výbor Členskou schůzi, která bude volit nový statutární 
orgán. 

XIII. 
Členská schůze 

1. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. Členská schůze: 

a) volí a odvolává členy~Yýboru, 
b) projednává činnost Spolku za uplynulé období a pro následující období, 
c) schvaluje výši členského příspěvku na návrh Výboru, 
d) schvaluje stanovy a jejich zrflěny, 
e) projednává návrhy na změny v orgánech spolku, 
f) přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku (např. jmenuje likvidátora při 

zániku Spolku, rozhoduje o dobrovolném rozpuštění či o přeměně Spolku). 

3. Členskou schůzi svolává statutární orgán podle usnesení Výboru nebo požádá-li o to nejméně polovina 
členů Spolku, nejméně však jednou za rok. 

4. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 1 O dní před 
jejím konáním. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

5. Způsob oznámení o konání členské schůze (pozvánka) určí Výbor. Je akceptováno zveřejnění na 
internetových stránkách Spolku nebo školy (webová adresa je uvedena na webových stránkách obce 
Václavovice) nebo písemná forma předána dětem členů přímo v M$ a z$ nebo jiná písemná forma nebo 
kombinace uvedeného. 
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6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je usnášeníschopná za 
účasti min. třetiny všech členů Spolku. Nesejde-li se na řádně svolané Členské schůzi požadovaná třetina 
všech členů Spolku, je Členská schůze usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Usnesení 
členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Pro přijetí o vyloučeni člena Spolku, o změně 
stanov Spolku a o zániku Spolku je nutná trípětinová většina hlasů všech členů Spolku. 

7. Členská schůze se může konat i formou dílčích členských schůzí (např. v rámci třídnlch schůzek ve škole a 
školce), a to tak, aby všechny dílčí schůzky proběhly v období do 1 měsíce. Počet zúčastněných členů na 
jednotlivých dílčích schůzkách a počet hlasujících pro usnesení se sčítají. 

8. Umožňuje se členům Členské schůzi jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, 
e-mailem apod. Podrobnosti stanoví předseda v pokynu pro hlasování Členské schůze per rollam. 

9. Předseda, případně mrstopředseda, vede zasedání dle programu a následně zajistí vyhotovení zápisu ze 
zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. 

10. Zápis ze zasedání Členské schůze je k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku nebo může být zveřejněn na 
internetových stránkách spolku. 

XIV. 
Výbor 

1. Výbor je kolektivní výkonný orgán spolku. Je tvořen minimálně 9 členy. 

2. Členy Výboru volí Členská schůze, a to nejprve tak, aby jednotliví členové zastupovali vždy jednu třídu Mš 
a jeden ročník ZŠ. Není-li možné sestavit Výbor podle tohoto klíče, je možné doplnit počet členů volbou 
z dalších navržených kandidátů. V případě, že není možné zvolit minimální počet členů, lj. 9 členů Výboru, 
rozhodně Členská schůze o snížení počtu volených členů na 7, případně na 5 členů. 

3. Zasedání Výboru se svolává minimálně 2x za rok. Zasedání Výboru musí být svoláno nejméně 7 dní 
předem, a to doručením oznámení písemného, elektronického, telefonického či osobního, všem členům 
Výboru. Výbor svolává předseda, příp. místopředseda Spolku. 

4. Členové Výboru zvolí na svém prvním zasedání ze svých členů statutární orgán - tj. předsedu a 
místopředsedu. v 

5. Rozhodnutí, které na svém zasedání Výbor přijímá, je právoplatné, je-li na jeho zasedánl přítomen alespoň 
nadpoloviční počet členů Výboru, pro přijetí návrhu musí hlasovat alespoň nadpolovičnl počet přítomných 
členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. 

6. Je-li třeba učinit rozhodnutí, které nesnese odkladu, může o věci v kompetenci Výboru rozhodnout skupina 
tří členů Výboru, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda Spolku. Takto rozhodnout 
mohou i způsobem per rollam mimo zasedání orgánu. Povolené je rozhodování v prsemné formě (tedy 
poštou) nebo rozhodování s využitím technických prostředků (prostřednictvím internetu, e-mailu, 
chatovacího programu, telekonference, videokonference apod.). Takové rozhodnuti je platné, je-li přijato 
jednomyslně a je-li potvrzeno na nejbližším zasedání Výboru. Není-li rozhodnuti potvrzeno, pozbývá 
takové rozhodnutí platnosti. 

7. Výbor vykonává činnost Spolku v souladu se Stanovami spolku a usneseními Členské schůze po celé své 
funkční období. 

XV. 
Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem Spolku je předseda a místopředseda. 
l./ 

2. Předseda a místopředseda je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně, ve všech záležitostech Spolku, 
a to v souladu s platrt>Vmi právními předpisy a s usneseními z jednání Výboru a Členské schůze. 
K písemným úkonům, kterými na sebe bere Spolek majetkové a jiné závazky, je nutný podpis 2 členů 
statutárního orgánu, a to předsedy a místopředsedy. 
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3. Statutární orgán odpovídá za řádné hospodařeni spolku, kontroluje dodržováni rozpočtu, schvaluje změny 
rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování posláni Spolku. 

4. Statutární orgán vede a řídí práci Spolku, dohlíží na dodržování Stanov. 

5. Předseda odpovídá za vedení zápisů z jednání všech orgánů Spolku, za dokumentaci aktivit Spolku a 
řádnou archivaci všech dokumentů Spolku. K vedení zápisů z jednání orgánů Spolku může pověřit jiného 
člena Výboru. 

XVI. 
Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného 
důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor 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 30 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze 
předchozí návrh zamítla. 

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno na drlčích členských schůzích den 8.9.2015 a 29.9.2015 jejichž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 4.1 0.2015. 

2. Znění těchto stanov je účinné od 29.9.2015. 

Monika Marinová 

Předseda 

Radka Targošová 

místopředseda 
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