STANOVY SPOLKU
„SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.“
Čl. 1
Název, forma a sídlo
1.1

Název spolku je „SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s.“.

1.2

Sídlo spolku je umístěno na adrese Náměstí Republiky 116, 531 14 Pardubice.
Identifikační číslo spolku je 22757392.

1.3

Spolek SRPŠ při SPŠPaS Pardubice z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, účinným do dne 31.12.2013 a transformovanou do formy spolku
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Čl. 2
Stanovy

2.1

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 a současně
ve veřejném (spolkovém) rejstříku.
Čl. 3
Základní účely a cíle spolku

3.1

Základním cílem spolku je zajištění (zprostředkování) spolupráce SPŠPaS Pardubice, tj.
Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice (dále jen „škola“) s rodiči
studentů a ostatní veřejností v otázkách koncepce výchovně vzdělávací práce školy,
kvalitního vzdělávání studentů, podmínek materiálního zabezpečení výuky, provozu
školy, zájmové a odborné činnosti ve škole, mravní výchovy žáků, výchovy ke
zdravotnímu životnímu stylu, pomoci rodičů škole prací jako člen spolku nebo
sponzoringem, reprezentace školy na veřejnosti a organizace maturitního plesu.
Čl. 4
Hlavní činnost spolku

4.1

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů, jak jsou vymezeny v
čl. 3. těchto stanov. Hlavních činnost spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

4.2

Hlavní činnost spolku může být financována zejména z členských příspěvků, z darů
fyzických a právnických osob (sponzoring), ze státních příspěvků, dotací, grantů,
z příjmů ze svých činností a z výnosů ze svého majetku.

4.3

Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmů, použije spolek tyto příjmy k pokrytí
nákladů na spolkovou činnost, úhradu své správy a k dosažení svých cílů.
Čl. 5
Členství ve spolku

5.1.

Členství ve spolku je dobrovolné.
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5.2.

Členem spolku se může stát fyzická osoba, a to konkrétně rodič, jehož dítě je
studentem školy.

5.3.

Členství rodiče ve spolku na daný školní rok (září až srpen) vzniká dnem uhrazení
členského příspěvku.

5.4.

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
Čl. 6
Práva a povinnosti člena spolku

6.1

Každý člen spolku má právo:
a) podílet se na činnosti spolku;
b) být pravidelně informován předsedou spolku a příslušným delegátem třídy o dění
ve spolku;
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy předsedovi spolku a příslušnému
delegátovi třídy a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
d) být volen do funkce delegáta třídy nebo člena výboru spolku (předsedy spolku,
jednatele spolku nebo hospodáře spolku);
e) volit do funkce delegáta třídy;
f) účastnit se akcí pořádaných spolkem;
g) obracet se na spolek při řešení otázek a připomínek určených pro ředitelství školy
nebo při řešení osobních rodičovských problémů se svým dítětem;
h) aktivně se podílet na všestranné výchově studentů školy;
i) žádat o výpis ze seznamu členů spolku.

6.2

Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku;
b) poskytovat spolku své aktuální kontaktní údaje a oznamovat jejich změny;
c) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku;
d) aktivně se podílet na činnosti spolku;
e) pravidelně se informovat o dění ve spolku.

6.3

Členové spolku neručí za dluhy spolku.

6.4

Výši a splatnost členského příspěvku na další školní rok určuje výbor spolku.
Zaplacení členského příspěvku je ve smyslu čl. 5.3 těchto stanov podmínkou vzniku
členství ve spolku.

6.5

Spolek vede seznam členů.
Čl. 7
Zánik členství ve spolku

7.1.

Členství ve spolku zaniká:
a) na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku
doručeného na adresu sídla spolku;
b) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého;
c) vyloučením člena členskou schůzí (shromážděním delegátů) spolku pro hrubé
porušení stanov spolku;
d) zánikem spolku;
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e) v případech stanovených obecnými právními přepisy, zejména občanským
zákoníkem.
7.2.

Za hrubé porušení stanov spolku ve smyslu čl. 7.1 písm. c) stanov se považuje zejména
(ale nikoliv výlučně) dlouhodobé nepodílení se na činnosti spolku členem spolku
(zanedbání členských povinností), vyvíjení činnosti členem spolku, která je v rozporu
s cílem nebo účelem existence spolku.
Čl. 8
Orgány spolku

8.1

Orgány spolku tvoří:
a) Členská schůze (nejvyšší orgán spolku, její působnost vykonává shromáždění
delegátů);
b) Výbor spolku (kolektivní statutární orgán spolku).
Čl. 9
Členská schůze – shromáždění delegátů

9.1.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

9.2.

Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů ve smyslu ust. § 256 občanského
zákoníku.

9.3.

Členové spolku jsou organizováni dle jednotlivých tříd školy. Každý člen spolku je
zařazen do určité třídy. Členové spolku organizovaní v jedné třídě vždy volí ze svých
řad jednoho delegáta, který je bude zastupovat na shromáždění delegátů ve smyslu
ust. § 256 občanského zákoníku. Počet členů spolku, kteří jsou zařazeni do jedné třídy,
závisí na přesném počtu studentů v dané třídě a na skutečnosti, kolik rodičů uhradí
členský poplatek na daný školní rok, který je podmínkou vzniku členství ve smyslu
čl. 5.3 těchto stanov spolku. Stanovy stanoví ve smyslu ust. § 256 odst. 2 rozumnou
odchylku počtu členů spolku zařazených do jednotlivých tříd, kteří volí jednoho
delegáta pro účely shromáždění delegátů, na 9 členů. V případě, že by byla rozumná
odchylka překročena, učiní výbor spolku vhodná opatření ke snížení rozdílu počtu
členů spolku volících jednoho delegáta pro účely shromáždění delegátů (např.
přesunem člena spolku do jiné třídy).

9.4.

Členové spolku organizovaní v rámci jedné třídy volí svého delegáta do shromáždění
delegátů ze svých řad prostou většinou hlasů přítomných členů. Funkční období
delegáta je čtyři roky ode dne jeho zvolení. Delegát může být z funkce odvolán
většinou hlasů počítanou ze všech členů spolku organizovaných v rámci třídy, která
delegáta do funkce zvolila.

9.5.

V době mezi konáními členské schůze (shromáždění delegátů) spolku rozhoduje a
zajišťuje činnost spolku výbor spolku.

9.6.

Do působnosti členské schůze (shromáždění delegátů) spolku náleží:
a) projednání a schválení změny stanov;
b) projednání zprávy o činnosti spolku předkládané výborem spolku;
c) projednávání a schválení výsledku hospodaření spolku za předcházející období;
d) projednání základním bodů koncepce činnosti spolku na další období;
e) volba členů výboru spolku (předseda spolku, jednatel spolku a hospodář spolku)
f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
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9.7.

Zasedání členské schůze (shromáždění delegátů) spolku svolává předseda spolku
v termínech dle konání třídních schůzek ve škole, nejméně však jednou za kalendářní
rok.

9.8.

Každý člen spolku je oprávněn požadovat po příslušném delegátovi nebo členovi
výboru spolku vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k
předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen sdělení o skutečnostech, které
zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu,
nelze mu je poskytnout.

9.9.

Shromáždění delegátů rozhoduje v působnosti členské schůze bez ohledu na počet
přítomných delegátů při zasedání. K přijetí rozhodnutí včetně rozhodnutí o volbě
členů výboru spolku je třeba prosté většiny hlasů přítomných delegátů shromáždění.
Každý delegát má na jeden hlas, hlasy všech delegátů mají stejnou váhu.

9.10. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze shromáždění delegátů do šedesáti dnů od
dne jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, kteří delegáti se
jej zúčastnili, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen
spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání shromáždění delegátů.
Čl. 10
Výbor spolku
10.1 Výbor spolku je kolektivním výkonným a statutárním orgánem spolku.
10.2 Výbor spolku je tříčlenný a je složen z předsedy spolku, jednatele spolku a hospodáře
spolku.
10.3 Členové výboru spolku jsou voleni shromážděním delegátů plnícím působnost členské
schůze spolku . Členem výboru spolku se může stát jakákoliv bezúhonná svéprávná
fyzická osoba bez ohledu na to, zda je členem spolku či nikoliv. Ke zvolení osoby za
člena výboru spolku je potřeba prosté většiny hlasů delegátů přítomných na zasedání
shromáždění delegátů.
10.4 Funkční období člena výboru spolku je dva (2) kalendářní roky ode dne jeho zvolení.
10.5 Funkce člena výboru spolku zaniká:
a) uplynutím funkčního období uvedeného ve čl. 10.4 stanov spolku;
b) písemným oznámením člena výboru spolku o odstoupení z funkce zaslaným na
adresu sídla spolku, odstoupení z funkce je účinné ke dni uvedenému v písemném
oznámení, přičemž ode dne odeslání písemného oznámení spolku a dnem
účinnosti odstoupení uvedeném v písemném oznámení musí být nejméně jeden
kalendářní měsíc;
c) odvoláním člena výboru spolku z funkce členskou schůzí (shromážděním
delegátů) spolku.
10.6 Působnost výboru spolku:
a) řídí činnost spolku mezi konáními členské schůze (shromáždění delegátů) spolku;
b) rozhoduje ve všech záležitostech spolku, které nejsou výslovně těmito stanovami
nebo občanským zákoníkem resp. jiným relevantním právním předpisem svěřeny
do působnosti členské schůze (shromáždění delegátů) spolku;
c) koordinuje spolupráci mezi vedením školy (zejména ředitelem a jeho zástupcem) a
členy spolku;
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d) projednává hospodaření spolku za předchozí kalendářní rok, projednává návrh
rozpočtu na následující kalendářní rok;
e) zajišťuje finanční příjmy spolku a rozhoduje o průběžných finančních výdajích
spolku;
f) rozhoduje o realizaci jednotlivých projektů spolku;
g) v případě naléhavé potřeby či důvodů hodných zvláštního zřetele je oprávněn
svolat mimořádnou členskou schůzi (shromáždění delegátů) spolku;
h) informuje členy spolku o své činnosti (delegát vždy informuje ostatní členy spolku
organizované v rámci jedné třídy školy na třídní schůzi).
10.7 Zasedání výboru spolku svolává předseda spolku podle potřeby, vždy alespoň dvakrát
ročně. Výbor spolku je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň dvou členů výboru
spolku. Výbor spolku rozhoduje ve všech věcech prostou většinou hlasů, tedy alespoň
dvěma (2) hlasy.
10.8 Výbor spolku odpovídá za naplňování účelu a cíle spolku. Výbor spolku pečuje o
řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na
řádnou péči o majetek spolku.
10.9 Výbor spolku je z výkonu své funkce odpovědný členské schůzi (shromáždění
delegátů) spolku.
10.10 Předseda spolku vyhotovuje zápis ze zasedání výboru spolku, a to do 60 kalendářních
dnů ode dne jeho konání. Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, kteří
členové výboru spolku se ho účastnili, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis
vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání výboru
spolku.
10.11 Jednatel spolku zastupuje (jedná za) výbor spolku samostatně ve všech věcech.
Jednatel jedná za spolek se třetími osobami a uzavírá za spolek veškeré smlouvy.
10.12 Předseda spolku svolává a vede zasedání výboru spolku a členské schůze
(shromáždění delegátů) spolku. Předseda spolku vyhotovuje zápis ze zasedání výboru
spolku a členské schůze (shromáždění delegátů) spolku.
10.13 Hospodář spolku vede pokladnu spolku a vyhotovuje zprávu o hospodaření spolku
pro výbor a členskou schůzi (shromáždění delegátů) spolku.
Čl. 11
Hospodaření spolku
11.1 Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů
fyzických a právnických osob (sponzoring), ze státních příspěvků, dotací, grantů, z
příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
11.2 Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit
k financování činností naplňujících účely a cíle spolku a k vytváření potřebných
podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky mohou být využity k poskytování
plnění spolkem na základě platných smluv uzavřených spolkem.
11.3 S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členskou schůzi (shromáždění
delegátů) spolku. Jednotliví delegáti následně seznamují členy spolku organizované
v rámci jedné třídy.
11.4 S finančními prostředky spolku jsou oprávněni disponovat členové výboru spolku.
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Čl. 12
Závěrečná ustanovení
12.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem.
12.2 Tyto stanovy spolku byly schváleny na členské schůzi spolku dne 18. 12. 2015.

V Pardubicích dne 18. 12. 2015

V Pardubicích dne 18. 12. 2015

____________________
Petra Bergová
Předseda spolku

____________________
Mgr. Martina Srníková
Jednatel spolku
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