STANOVY SPOLKU
 Sdružení pro SPŠ Klatovy z.s. 
I. Preambule
(1)
Sdružení pro SPŠ Klatovy z.s. (dále „spolek“) je právnickou osobou, samosprávným
a dobrovolným svazkem svých členů, založeným a sloužícím k naplňování a ochraně
společných zájmů (§ 20, § 214/1 OZ).
(2)

Spolek je zapsán ve veřejném seznamu, spolkovém rejstříku (§ 26 ZVR).

II. Název spolku
(1)

Název spolku zní: Sdružení pro SPŠ Klatovy z.s.

III. Sídlo spolku
(1)

Sídlo spolku je na adrese: nábř. Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy III.

IV. Účel spolku
(1)

Účelem spolku je: spolupráce se školou v oblasti výchovy a vzdělávání žáků.

V. Hlavní a vedlejší hospodářská činnost spolku
(1)
Hlavní činností spolku je:
● spolupráce se školou při výchově a vzdělávání žáků,
● spolupráce s vedením školy při rozvoji školy, zvláště při úpravě základních učebních
dokumentů a dalších provozních směrnic vztahujících se na žáky,
● podpora a odměňování nejlepších žáků školy v prospěchu, ve sportovních a jiných
soutěžích,
● pořádání maturitních plesů.
(2)

Vedlejší hospodářskou činnost spolek nevykonává.
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VI. Práva a povinnosti členů
(1)

Členství ve spolku je individuální, nedělitelné a váže se na osobu člena.

(2)
Členy spolku mohou být pouze plně svéprávné fyzické, případně právnické osoby,
které jsou zákonnými zástupci (rodiči, osvojiteli, poručníky, opatrovníky, pečujícími osobami,
pěstouny) žáků Střední průmyslové školy v Klatovech (dále škola). Členem spolku je vždy jen
jeden ze zákonných zástupců žáka; zákonný zástupce více žáků má pouze jedno členství.
(3)
Při úmrtí nebo zániku člena spolku přechází členství na nového zákonného zástupce
žáka.
(4)
Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z
něho.
(5)

Členové spolku neručí za jeho dluhy.

(6)

Členství je pouze jednoho druhu. Každý člen spolku má stejná práva a povinnosti.

(7)
Člen spolku je oprávněn, nikoli povinen, účastnit se činnosti spolku. Člen spolku je
oprávněn, nikoli povinen, účastnit se jednání orgánů spolku a uplatňovat tam svá členská
práva.
(8)
Člen spolku je povinen platit spolku roční členský příspěvek, jehož výši stanoví svým
rozhodnutím rada. V případě vzniku nebo zániku členství v průběhu kalendářního roku hradí
člen plnou výši ročního příspěvku. Příspěvky jsou příjmem spolku.
(9)
Člen spolku je povinen zdržet se všeho, co by bylo k újmě spolku, jeho účelu nebo
činnosti. Člen spolku je povinen řídit se těmito stanovami, zákony a rozhodnutími orgánů
spolku.

VII. Vznik a zánik členství
Seznam členů
(1)
Členové spolku se zapisují do seznamu členů, vedeném v písemné nebo elektronické
podobě. Do seznamu členů se zapisuje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a datum
vzniku a zániku členství. Při zániku členství se člen ze seznamu členů vymaže. Zápisy a
výmazy v seznamu členů provádí předseda nebo jím určený člen rady. Seznam členů se
nezpřístupňuje a neuveřejňuje. Každý současný i bývalý člen obdrží na svou žádost od spolku
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že
tyto údaje byly vymazány.
Vznik členství
(2)
Členství ve spolku vzniká na žádost uchazeče; za žádost o přijetí se považuje i
zaplacení členského příspěvku. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku; uchazeč se
považuje za přijatého i tehdy, pokud spolek zaplacený členský příspěvek ve lhůtě deseti dnů
uchazeči nevrátí jej nebo nevyzve k jeho převzetí.
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Zánik členství
(3)
Členství ve spolku zaniká: vystoupením, vyloučením nebo smrtí či zánikem člena.
Členství ve spolku také zaniká každému členovi k 30. červnu kalendářního roku, v němž
ukončil studium na škole žák, jemuž byl člen zákonným zástupcem; to neplatí, pokud je člen
zákonným zástupcem dalšího žáka, jehož studium na škole trvá.
(4)
Při vystoupení ze spolku zaniká členství okamžikem doručení písemného oznámení
člena o vystoupení předsedovi.
(5)
Při vyloučení ze spolku zaniká členství okamžikem doručení písemného rozhodnutí o
vyloučení členovi spolku. Důvodem pro vyloučení ze spolku je úmyslné porušení povinnosti
člena podle těchto stanov nebo rozhodnutí orgánů spolku, anebo úmyslné porušení zákona v
souvislosti s činností spolku nebo vůči spolku. O vyloučení člena rozhoduje předseda, o
vyloučení předsedy rozhoduje rada. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení
rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rada,
která může přezkoumávané rozhodnutí potvrdit, zrušit i změnit. Rozhodnutí rady o vyloučení
předsedy přezkoumává shromáždění delegátů.
Majetková práva při zániku členství
(6)
Při zániku členství bez nástupce, za trvání spolku, nemá člen ani jeho dědic či právní
nástupce právo na vrácení zaplaceného členského příspěvku, ani na vypořádací podíl či jiné
vyrovnání.
(7)
Při zániku spolku mají stávající členové právo na likvidační zůstatek z likvidační
podstaty. Podíly všech členů na likvidačním zůstatku jsou stejné.

VIII. Orgány a zastupování spolku
(1)
Orgány spolku jsou:
● shromáždění delegátů plnící působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu,
● rada jako kolektivní výkonný orgán a
● předseda jako individuální statutární orgán.
Shromáždění delegátů plnící působnost členské schůze
(2)

Působnost členské schůze, jako nejvyššího orgánu spolku, plní shromáždění delegátů.

(3)
Delegáti jsou voleni členy spolku po jednotlivých třídách školy; člen volí delegáta za tu
třídu, kterou navštěvuje žák, jehož je člen zákonným zástupcem.
(4)
Každá třída školy volí jednoho delegáta nadpoloviční většinou hlasů; zdůvodnění
odchylky od zákonného požadavku stejného počtu hlasů pro volbu delegáta je dáno
nevýznamnou odchylkou v počtu žáků jednotlivých tříd.
(5)
Shromáždění delegátů se schází nejméně jedenkrát do roka a může se konat jako
součást schůze rady. Shromáždění delegátů svolává předseda nebo jím pověřený jiný člen
rady uveřejněním pozvánky na internetových stránkách školy, vždy nejméně patnáct dnů před
datem konání shromáždění. Pozvánka vždy obsahuje místo a čas konání shromáždění,
popřípadě může obsahovat pořad jednání shromáždění a označení podkladů, které jsou
delegátům k dispozici na internetových stránkách školy nebo v sídle školy. Předseda nebo jím
pověřený jiný člen rady může stejným způsobem shromáždění odvolat nebo jeho konání
odložit.

3

(6)
Shromáždění delegátů je neveřejné, přístupné pouze delegátům a ostatním členům
rady, pokud shromáždění nerozhodne jinak. O usneseních, patřících do působnosti
shromáždění, hlasují pouze delegáti.
(7)
Delegát se shromáždění účastní osobně, v případě právnické osoby prostřednictvím
svého statutárního orgánu, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
(8)
Shromáždění je usnášeníschopné za účasti většiny delegátů a rozhoduje hlasováním.
Každý delegát má jeden hlas. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů přítomných
delegátů. Hlasuje se veřejně, aklamací.
(9)
Shromáždění předsedá a vede jej svolavatel. Ten zajišťuje také sčítání hlasů,
vyhotovuje a podepisuje zápis o shromáždění. Zápis o shromáždění obsahuje identifikaci
spolku, osobu předsedajícího, místo a čas konání, průběh jednání a přijatá i zamítnutá
usnesení s uvedením počtu hlasů pro a proti. Přílohou zápisu je presenční listina obsahující
seznam přítomných delegátů a ostatních členů rady. Je-li shromáždění konáno jako součást
schůze rady, nahrazuje se zápis o shromáždění zápisem o schůzi rady.
(10) Není-li shromáždění usnášeníschopné, může svolavatel stejným způsobem svolat
náhradní shromáždění ve lhůtě patnácti dnů od předchozího. Z uveřejněné pozvánky musí být
zřejmé, že se jedná o náhradní shromáždění. Náhradní shromáždění se musí konat nejpozději
do čtyř týdnů ode dne, na který bylo svoláno předchozí. Na náhradním shromáždění se může
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího shromáždění a usnesení může
být přijato za účasti libovolného počtu delegátů.
(11) V pravomoci shromáždění delegátů je:
● rozhodovat o zrušení a přeměně spolku a
● přezkoumávat rozhodnutí rady o vyloučení předsedy ze spolku.
Rada
(12)

Rada je kolektivním výkonným orgánem spolku.

(13)

Členem rady je každý delegát a dva zástupci jmenovaní vedením školy.

(14) Rada volí ze svých členů předsedu spolku. Rada odvolává předsedu spolku a její
rozhodnutí o odvolání nemusí být odůvodněno. Předseda může ze své funkce odstoupit
doručením písemného oznámení radě na její schůzi.
(15) Funkční období členů rady je neomezené. Členství v radě zaniká bez dalšího zánikem
členství ve spolku nebo zánikem pracovního poměru ke škole.
(16) Rada se schází a rozhoduje na schůzích, které svolává předseda nebo jím pověřený
jiný člen rady způsobem a za podmínek určených těmito stanovami pro svolání shromáždění
delegátů. Schůze rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Schůzi rady
předsedá předseda nebo radou určený člen rady.
(17) Rada je usnášeníschopná za účasti většiny svých členů a rozhoduje hlasováním.
Každý člen rady má jeden hlas. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů
rady. Při přijímání usnesení o vyloučení předsedy ze spolku předseda nehlasuje. Hlasuje se
veřejně, aklamací.
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(18) Usnesení rady mají pro její členy závazný charakter. Rada může udělovat předsedovi
závazné pokyny. Rada může změnit i zrušit rozhodnutí nebo právní jednání předsedy; práv
třetích osob nabytých v dobré víře se to nedotkne.
(19) O schůzi rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který obsahuje identifikaci
spolku, osobu předsedajícího, místo a čas konání, průběh jednání a přijatá i zamítnutá
usnesení. Zápis podepisuje předseda. Přílohou zápisu je presenční listina obsahující seznam
přítomných členů rady.
(20) Rada rozhoduje o změně a doplňování stanov spolku, jakož i o všech dalších
záležitostech spolku, s výjimkou těch, které jsou stanovami nebo zákonem svěřeny do
působnosti shromáždění delegátů (členské schůze).
(21) Členové rady odpovídají spolku za škodu způsobenou jednáním porušujícím tyto
stanovy nebo zákon.
(22) Rada může pověřit své členy výkonem konkrétní oblasti působnosti rady či správou
určité oblasti záležitostí (kupř. hospodář, zástupce spolku pro organizaci maturitního plesu a
jiné). Takto pověření členové rady pak samostatně jednají při plnění úkolů v oblasti, kterou byli
pověřeni. Pověření může rada kdykoli odvolat.
(23) Členství v radě (včetně funkce předsedy, hospodáře či jiné pověřené osoby) je čestné
a výkon těchto funkcí je bez nároku na finanční odměnu, nerozhodne-li rada jinak.

IX. Statutární orgán a zastupování spolku
Předseda
(1)

Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda je vždy jedním ze členů rady.

(2)

Předsedu volí a odvolává rada.

(3)
Funkční období předsedy je neomezené, jeho funkce však končí vždy se zánikem
členství v radě.
Jednání jménem spolku
(4)
Předseda zastupuje spolek a jedná jeho jménem samostatně. Písemná právní jednání
jménem spolku činí předseda tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

X. Zásady hospodaření
(1)
Spolek samostatně hospodaří se svými prostředky a svým majetkem. Za své dluhy
odpovídá spolek celým svým jměním.
(2)
Spolek vede účetní evidenci podle obecně závazných právních předpisů; za plnění
těchto povinností odpovídá vůči orgánům veřejné moci předseda.
(3)
Účetní evidenci vede radou pověřený hospodář, který nejméně 2 x ročně předkládá
radě zprávu o stavu financí na hotovosti a běžném účtu a 1 x ročně předkládá zprávu o
hospodaření za minulý kalendářní rok. Hospodář rovněž zabezpečuje podávání zákonem
předepsaných daňových přiznání, hlášení a jiných zpráv za spolek příslušnému správci daně.
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(4)
Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek. Spolek může ze svých prostředků
poskytovat příspěvky (dary), zápůjčky a úvěry pro naplnění svého účelu a v rozsahu své
činnosti.
(5)
Příjmem spolku jsou zejména: členské příspěvky (dary), jiné formy finanční podpory a
výnosy z vlastní činnosti a majetku.
(6)
Výdaje spolku jsou zejména: příspěvky (dary) škole a studentům, provozní a
materiálové náklady na činnost spolku, výdaje na pořízení a zachování majetku spolku,
případně odměny a náhrady nákladů členů rady.
(7)
Právo nakládat s finančními prostředky na bankovních účtech spolku a na hotovosti má
předseda a hospodář.
(8)
Rada je povinna řídit se rozpočtem a zásadami o hospodaření schválenými na
kalendářní rok. Rada má právo provádět změny a úpravy rozpočtu a zásad.
(9)
Pověřený člen rady - zástupce spolku pro organizaci maturitního plesu - je zodpovědný
za včasné odevzdání finančního vyúčtování maturitního plesu do termínu, který určí rada.

XI. Zrušení a zánik spolku, závěrečná ustanovení
Zrušení
(1)

Spolek se zrušuje rozhodnutím shromáždění delegátů nebo orgánu veřejné moci.

Zánik
(2)

Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Právo
(3)
Právní poměry spolku se řídí právním řádem České republiky. Právní úprava spolku
podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“.

Klatovy 23. 11. 2016

Tyto stanovy byly přijaty rozhodnutím členské schůze konané dne 23. 11. 2016 a zcela
nahrazují původní stanovy spolku.

Předseda spolku
Pavla Marková, v.r.
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