STANOVY
„Spolku rodičů ZŠ Buštěhrad“
Č lá nek I
Název spolku
,,Spolek rodičů ZŠ Buštěhrad “ (dá le jen spolek).

Č lá nek II
Sídlo spolku
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, Tyršova 77, Buštěhrad, 273 43

Č lá nek III
Účel spolku
Sdružení je nepolitickou a nezávislou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí při vzdělávání,
výchově a rozvoji jejich osobnosti.
Při této své činnosti Spolek:
1.
2.

seznamuje vedení školy s konstruktivními náměty nebo připomínkami rodičů a podílí se
na jejich vyřizování
přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k
zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,

Č lá nek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1.

Č lenem spolku se mů ž e stá t jaká koliv fyzická osoba starš í 18 let.

2.

Č lenství ve spolku vzniká zaplacením č lenské ho př íspě vku, jehož roč ní vý ši stanoví
č lenská schů ze. Tímto okamž ikem vznikají prá va č lena spolku a souč asně se č len
zavazuje plnit zá kladní povinnosti plynoucí pro ně j z tohoto č lenství.

3.

Prá va č lena spolku:
a) podílet se na č innosti spolku,
b) spolurozhodovat o č innosti a hospodař ení spolku,
c)

volit orgá ny spolku,

d) bý t volen do orgá nů spolku,
e) svý mi př ipomínkami a podně ty př ispě t ke zlepš ení č innosti spolku
4. Povinnosti č lena spolku:
a) dodrž ovat stanovy spolku,
b) podílet se na č innosti spolku,
c) svě domitě vykoná vat funkce v orgá nech spolku, do nichž byl jmenová n č i volen,
d) platit č lenské př íspě vky.
5. Č lenství spolku zaniká př edá ním písemné odhlá š ky č lena spolku př edsedovi spolku. Po
zaplacení č lenské ho př íspě vku nelze č lenství ve stanovené m období zruš it.

Č lá nek V
Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
1.
2.
3.
4.

Nejvyš ším orgá nem spolku je č lenská schů ze svolá vaná statutá rním orgá nem jedenkrá t
za rok nebo jinak podle potř eby.
Pů sobnost č lenské schů ze plní rovně ž shromá ž dě ní delegá tů .
Č lenská schů ze je usná š eníschopná , je-li ú č astna alespoň nadpolovič ní vě tš ina č lenů .
Usnesení jsou př ijata vě tš inou hlasů č lenů př ítomný ch v době usná š ení. Kaž dý č len má
jeden hlas.
Shromá ž dě ní delegá tů je usná š eníschopné , je-li ú č astna alespoň nadpolovič ní vě tš ina
delegá tů . Usnesení jsou př ijata vě tš inou hlasů delegá tů př ítomný ch v době usná š ení.
Kaž dý delegá t má počet hlasů odpovídající počtu zastupovaných tříd.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1.
2.
3.

4.

Statutá rní orgá n spolku je kolektivní a tvoř í jej vý bor spolku. Vý bor má 3 č leny
(př edseda, pokladník a č len vý boru) a je volen č lenskou schů zí (nebo shromá ž dě ním
delegá tů ) veř ejnou volbou na období 1 roku.
Vý bor spolku svolá vá př edseda, nebo jím pově řený č len vý boru
Jmé nem spolku jsou oprá vně ni jednat: př edseda, místopředseda, pokladník a auditor. Ve
zvlá š tních př ípadech jsou oprá vně ni jednat jmé nem spolku dalš í č lenové spolku
pově řeni vý borem. K platnosti ú konů je tř eba alespoň jednoho z vý še uvedený ch
funkcioná ř ů.
Na jedná ní vý boru jsou podle potř eby př izvá ni delegá ti.

Oddíl 3 – Delegát
1.

Delegá tem se stá vá č len spolku, který je zvolen č leny spolku v jednotlivý ch pracovních
skupiná ch nadpolovič ní vě tš inou. Č lenové volí delegá ty na první schů zce pracovní
skupiny veř ejnou volbou na období 1 roku.

Č lá nek VI
Správní rok

1.
2.
3.

Sprá vní rok zač íná 1. zá ř í a konč í 31. srpna ná sledujícího roku.
Sprá vní rok je funkč ním obdobím vš ech volený ch č lenů orgá nů spolku.
Sprá vní rok je ú č etním obdobím pro interní potř eby spolku.

Č lá nek VII
Zásady hospodaření spolku
1.
2.
3.
4.
5.

Spolek hospodař í s majetkem (hmotné a finanč ní prostř edky), který nabyl př i své m
vzniku a v prů bě hu své č innosti. Hospodař ení se ř ídí obecně zá vazný mi prá vními
př edpisy.
Zdrojem př íjmů jsou č lenské př íspě vky, vý tě žky z akcí poř ádaný ch spolkem, vý nosy ze
jmě ní a sponzorské dary.
Způ sob už ití př íjmů je v souladu s ú č elem spolku stanovený m v Č lá nku III.
Vý platy prostř edků prová dí pokladník spolku a př edklá dá je ke schvá lení vý boru spolku.
Prostř edky nevyuž ité do konce sprá vního roku se př evá dí do př íštího sprá vního roku.

Č lá nek VIII
Kontrola hospodaření

1. Kontrola hospodař ení je prová dě na prů bě žně vý borem spolku a jedenkrá t roč ně př i vý roč ní
č lenské schů zi.

Č lá nek IX
Zánik spolku

1. Spolek zaniká :
1.
2.

a) dobrovolný m rozpuš tě ním nebo slouč ením s jiný m spolkem na zá kladě rozhodnutí
č lenské schů ze spolku,
b) pravomocný m rozhodnutím stá tních orgá nů .

2. Po zá niku spolku budou veš keré finanč ní prostř edky použ ity na materiální a finananční pomoc
ZŠ Oty Pavla Buštěhrad.

Č lá nek X
Zá vě reč ná ustanovení
1.

2.

Není-li v tě chto stanová ch uvedeno jinak, ř ídí se organizace a č innost spolku
ustanoveními § 214 a ná sl. Zá kona č . 89/2012 Sb. (obč anský zá koník).
Tyto stanovy nabý vají ú č innosti dnem schvá lení č lenskou schů zí nebo shromá ž dě ním
delegátů.

V Buštěhradu, dne 22.10.2015

