
1 

 

Stanovy 
 

Spolku rodičů a přátel Základní školy Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres 

Litoměřice, o.s. 
 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku: 

    Spolek rodičů a přátel Základní školy Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres   

    Litoměřice, o.s. 

 

2. Sídlo spolku: 

    Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice, 

 

 

Článek II 

Právní postavení spolku 

 

1. Spolek je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společné snahy o 

    naplnění cílů sdružení. 

 

2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. 

 

 

Článek III 

Cíl činnosti spolku 

 

1. Spolek je založen za účelem podpory a rozvoje Základní školy Lovosice, Sady pionýrů     

    355/2, okres Litoměřice  

 

2. Cílem  činnosti je 

a) poskytovat organizační pomoc, podporu a příspěvky na kulturní, společenské a sportovní 

    činnosti školy 

b) poskytovat finanční příspěvky na zakoupení cen a odměn žákům 

c) usilovat a upevňovat vzájemnou spolupráci mezi rodiči a učiteli 

d) zapojovat se do života školy 

 

3. Cíl činnosti je realizován těmito činnostmi, jejichž cílem je získávání finančních 

    prostředků pro uskutečňování zájmových činností: 

a) prodejem výrobků žáků 

b) prodejem sběru druhotných surovin 

c) prodejem kaštanů a léčivých bylin 

 

4. K naplnění svého cíle spolek spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi v České 

    republice i v zahraničí a s orgány místní samosprávy. 

 

5. Spolek není založen za účelem podnikání 
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Článek IV 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, která souhlasí 

    s cíli a stanovami spolku. 

 

2. Členem se stává fyzická i právnická osoba zaplacením členského poplatku. 

 

3. Výkonný výbor vede evidenci členů spolku. 

 

4. Členové přípravného výboru se stávají členy spolku dnem jeho registrace. 

 

5. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena – oznámením výkonnému výboru 

b) úmrtím člena 

c) vyloučením z důvodů závažného porušení stanov sdružení nebo právní povinnosti 

    při výkonu funkce 

d) zánikem sdružení 

e) nezaplacením příspěvku 

 

6. Důvody pro které lze člena vyloučit jsou: 

a) porušení stanov spolku, zejména nezaplacení členských příspěvků 

b) porušení právních povinností v souvislosti s výkonem funkce 

 

7) Vyloučení může navrhnout kterýkoli člen sněmu, který se o důvodech vyloučení dozvěděl. 

 

8) Vyloučení se navrhuje a rozhoduje o něm výkonný výbor. Vyloučení musí být členovi 

    oznámeno písemně s uvedením důvodu. Člen musí být přizván na zasedání výkonného 

    výboru při projednání jeho vyloučení. 

 

9) Proti vyloučení je možné se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy se o něm člen dozvěděl. 

 

10) Odvolání se podává a rozhoduje o něm sněm do 30 dnů od podání odvolání. 

 

 

Článek V 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) volit a být volen do orgánů spolku (v případě právnických osob volí a je volen zástupce 

    právnické osoby) 

c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření 

d) být informován o činnosti spolku 

 

2. Povinnosti člena 

a) dodržovat stanovy spolku a spolkem přijaté dokumenty 

b) aktivně se podílet na činnosti spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 
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d) platit členské příspěvky ve stanovené výši 

Článek VI 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

 

1. sněm 

 

2. výbor 

 

3. předseda 

 

4. dozorčí rada 

 

Článek VII 

Sněm 

 

1. Sněm je nejvyšším orgánem spolku. 

 

2. Sněm je svoláván výborem spolku podle potřeby, minimálně však jedenkrát za rok. 

 

3. Sněm tvoří 

a) z každé třídy vždy 1 zástupce zákonných zástupců žáků 

b) zástupce člena - právnické osoby; z každé právnické osoby vždy 1 zástupce 

c) zástupce individuálních členů; vždy 1 zástupce na skupinu do 30 individuálních členů 

d) každý člen výboru je zároveň členem sněmu 

 

4. Sněm rozhoduje zejména v těchto oblastech: 

a) změny stanov spolku 

b) schvaluje výborem předložený program sněmu 

c) projednává a schvaluje výroční zprávu a úkoly na další období 

d) projednává a schvaluje rozpočet a roční účetní závěrku sdružení 

e) volí a odvolává členy výboru 

f) volí a odvolává dozorčí radu spolku 

g) schvaluje výši členských příspěvků 

h) rozhoduje ve věcech odvolání členů proti vyloučení 

i) reaguje na podněty a stížnosti členů 

j) rozhoduje o rozpuštění spolku 

 

5. Sněm je svoláván písemným oznámením všem členům. 

 

6. Usnesení sněm přijímá nadpoloviční většinou hlasů: 

a) je-li přítomna nadpoloviční většina členů sněmu 

b) není-li ve stanovenou hodinu přítomna nadpoloviční většina členů sněmu, vyčká se 15 

    minut; poté je sněm usnášeníschopný nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů 

 

 

7. O sněmu se pořizuje zápis, který je podepsán dvěma členy výboru a archivuje se v 

    sídle spolku, součástí je i prezenční listina přítomných členů či hostů. 
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Článek VIII 

Výbor spolku 

 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku a odpovídá za svou činnost sněmu. 

 

2. Výbor má pět členů. 

 

3. Funkční období členů výboru je tři roky; opakovaná volba není vyloučena. 

 

4. Členy výboru volí a odvolává sněm; navrhuje je kterýkoli člen sněmu. 

 

5. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku. 

 

6. Výbor se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. 

 

7. Výbor zejména: 

a) koordinuje činnost spolku 

b) rozhoduje o vyloučení člena 

c) svolává sněm 

d) předkládá program sněmu 

e) předkládá sněmu ke schválení rozpočet a roční účetní závěrku, vydává výroční zprávu 

f) navrhuje sněmu ke schválení výši členských příspěvků 

g) reaguje na podněty a stížnosti členů 

h) realizuje a rozpracovává rozhodnutí sněmu 

 

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, to je tři. 

 

9. Usnesení výboru je platné, jsou-li pro tři hlasy členů výboru. 

 

 

 

Článek IX 

Předseda spolku 

 

 

1. Předseda řídí běžný chod spolku. 

 

2. Svolává výbor. 

 

3. Reprezentuje a zastupuje spolek navenek. 

 

4. Realizuje a rozpracovává rozhodnutí výboru. 
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Článek X 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. 

 

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává sněm. 

 

3. Členem dozorčí rady nemůže být člen výboru. 

 

4. Dozorčí rada: 

a) má tři členy 

b) je volena na tři roky s možností opakované volby 

c) kontroluje roční závěrku a výroční zprávu sdružení; navrhuje sněmu jejich schválení 

d) dohlíží na dodržování zákonů a stanov spolku 

e) je oprávněna nahlížet do účetních knih a dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje 

f) navrhuje v opodstatněných případech svolání sněmu 

g) podává sněmu zprávy o své kontrolní činnosti a navrhuje opatření z ní vyplývající 

 

 

 

Článek XI 

Jednání jménem spolku 

 

1. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda, jedná jménem spolek navenek a činí 

    veškeré právní úkony. 

 

2. V případě jeho dlouhodobé neschopnosti vykonávat funkci deleguje své pravomoci 

     prostřednictvím plné moci na místopředsedu. 

 

3. Podepisování jménem spolku se děje tak, že předseda výboru připojí svůj podpis  

    k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku. 

 

 

Článek XII 

Zásady hospodaření 

 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

 

2. Zdroji majetku jsou především: 

a) členské příspěvky 

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

c) výnosy majetku spolku 

d) příjmy z činnosti spolku (viz Čl. III odst. 3 písm. a) 

 

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního schváleného rozpočtu. 

 

4. Zisk spolku je používán k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a nemůže 

    být rozdělován členům spolku ani jiným osobám. 

 

5. Spolek účtuje v jednoduchém účetnictví. 
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Článek XIII 

Zánik spolku 

 

1. Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem. 

 

2. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje sněm. 

 

3. Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí usnesením sněmu. 

 

 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. 

 

2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu 

    oprávněn sněm spolku. 

 

 

V Lovosicích 24. 04. 2019 

 

 

Ing. Monika Kratochvílová 

Smetanova 968 

410 02 Lovosice 


