Stanovy
I.
Název zapsaného spolku:
Spolek rodičů a přátel děti a školy při ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách, dále jen SRDPŠ.
Sídlo:
Deštné v Orlických horách 125, 51791
SRDPŠ, 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.
II.
Název
Název Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách se s ohledem na §
216 NOZ mění na Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Deštné v O. h., z. s. (dále jen
„Spolek“).
III.
Sídlo
Adresa sídla je Deštné v Orlických horách 125, 51791
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.
Cíle, poslání a principy Spolku
Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy
a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího
poslání. Ke splnění těchto základních cílů Spolků zejména
přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,
pořádá různé kulturní akce, karnevaly, soutěže, plesy, zábavy, burzy pro širokou
veřejnost,
aktivně se podílí na činnosti orgánu samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy
ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži. Veškeré akce spolků mohou být
konány za výběr vstupného, dobrovolného vstupného i zdarma.
Členství ve spolků je dobrovolné. Člen spolků souhlasí a bude respektovat tyto stanovy.
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VI.
Členství
Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby.
O přijetí za člena spolků rozhoduje nejvyšší orgán Spolku.
Omezit práva nebo rozšířit povinnosti členů spolku lze jen se souhlasem většiny členů.
Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo pokud člen nezaplatí
členský příspěvek (ani v přiměřené náhradní lhůtě, kterou mu ve výzvě Spolek
stanoví)
 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství
a ani po výzvě Spolku v poskytnuté přiměřené lhůtě nezjednal nápravu (výzva je
nutná jen pokud lze porušení povinnosti odčinit)
 o vyloučení člena rozhoduje statutární orgán
 návrh na vyloučení člena může podat písemně kterýkoliv jiný člen
5. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
1.
2.
3.
4.

VII.
Práva a povinnosti člena
6. Každý člen Spolku má právo:
 podílet se na činnosti Spolku
 být pravidelně informován o dění ve Spolku
 podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
 a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
7. Každý člen Spolku má povinnost:






platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
dodržovat stanovy Spolku
aktivně se podílet na činnosti Spolku
pravidelně se informovat o dění ve Spolku

VIII.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
Výbor.
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4. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Statutární orgán. Stat. orgán provede zápis
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Stat. orgán
provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
5. Stat. orgán je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému
členovi, který o výpis požádá.
IX.
Orgány Spolku
6. Organizační strukturu Spolku tvoří:



Členská schůze
Statutární orgán - Výbor

7. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž
počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do
nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem
členství ve Spolku dle čl. VI., uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena
voleného orgánu členskou schůzí.
X.
Členská schůze
8. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem
Spolku.
9. Do působnosti členské schůze náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku,
rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost
dalších orgánu spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo
přeměně
10. Členská schůze je svolávána Stat. orgánem podle potřeby, nejméně však jednou za
rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12.
předchozího kalendářního roku.
11. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni
členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat
vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech,
které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit
újmu, nelze mu je poskytnout.
12. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je
schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení
členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
13. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství
hlas navíc.
14. Stat. orgán zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak
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a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a
kým byl zápis vyhotoven.

XI.
Výbor
Výbor je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
15. Výbor zejména:
a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost Spolku,
c) svolává valnou hromadu,
d) rozhoduje o přijeti člena.

16. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i
usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
17. Navenek za Spolek jedná předseda Výboru společně s dalším členem výboru.
18. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné
naplňování poslání Spolku.

19. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
20. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a
loajalitou.
21. Do působnosti Výboru/ náleží:
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svolávat Členskou schůzi,



přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
publikovat v rámci spolku,



dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,



přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,



rozhodovat o odkladu splatnosti členského příspěvku členům, pokud pro to existují
závažné důvody,

XII.
Zásady hospodaření
22. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
23. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy z pořádaných akci,
c) členské příspěvky.
Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.
24. Příjmy je možno využit:
a) na zabezpečení spolkem či ZŠ pořádaných akcí, tzn. nákup odměn do soutěží,
tombola,
b) na upomínkové předměty na ZŠ pro vycházející žáky,
c) na pozornosti věnované u příležitosti Dne dětí,
d) na poskytnuti občerstvení osobám při akcích, které se na zajištění akce podílejí,
např. hudbě na plese, karnevalu, Mikulášské besídce, členům v ten den činným
apod. (v rámci finančních možností),
e) možnost úhrady cestovních nákladů členům sdružení na akce pořádané spolkem
(v rámci finančních možností),
f) poskytnutí daru při humanitárních akcích (v rámci finančních možnosti).
25. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.

26. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve
vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XIII.
Zánik a likvidace Spolku
27. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské
schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
28. 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.
29. 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
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nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh
zamítla.
30. Likvidační zůstatek Spolku se statusem veřejné prospěšnosti lze použit jen k veřejně
prospěšným cílům.
31. Likvidační zůstatek Spolku bez statusu veřejné prospěšnosti, který nelze vypořádat
v souladu se stanovami (např. proto, že ustanovení ve stanovách není), nabídne
likvidátor Spolku s obdobným účelem, obci, na jejímž území má zrušený spolek sídlo
nebo jej nabude kraj, na jehož území má likvidovány Spolek sídlo (pořadí subjektů je
zákonem stanovené).

XIV.
Závěrečná ustanovení
32. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 24.11.2015 jejíž
konání je potvrzeno zápisem ze dne 24.11.2015.

33. Znění těchto stanov je účinné od dne registrace.

Za Statutární orgán:
1. Ruprechtová Hana

2. Christophová Martina

3. Vaňková Jana
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