Stanovy spolku

Bodlinka, z. s.
Čl. 1.
Název a sídlo
1) Název spolku je: Bodlinka, z. s. “ (dále jen „spolek “).
2) Sídlo spolku je: Ježov (okres Hodonín)
Čl. 2
Účel
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění. Spolek je dobrovolným, nevládním a nezávislým svazkem občanů, které spojuje
zájem o všestranný rozvoj školy v obci Ježov, o podílení se na kulturním a společenském životě v
obci.
Čl. 3
Členství
Vznik a zánik členství
a) Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové, kteří dovršili věku 18 let a
ztotožňují se s ideou spolku,
b) podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho
cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku,
c) o přijetí uchazeče za člena rozhoduje Rada spolku, popř. Členská schůze, na základě písemné
přihlášky (obsah přihlášky: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní
číslo nebo e-mail, datum podání přihlášky a podpis uchazeče),
d) členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku,
e) členství ve spolku zaniká písemným oznámením člena, doručeným na adresu sídla spolku;
doručením oznámení, na adresu člena, o vyloučení člena členskou schůzí; úmrtím člena; zánikem
spolku,
f) člen může být vyloučen na základě rozhodnutí Členské schůze, jestliže porušuje členské
povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či
prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.
Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy (na požádání člena, na základě rozhodnutí rady nebo
členské schůze) členů provádí předseda nebo místopředseda spolku.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze
seznamu členů, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může
o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení

žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Seznam členů může být
uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu
členů musí být z něho patrné, že je neúplný.
Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2) Povinností člena je:
a)dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze.
Čl. 5
Orgány spolku
Orgány spolku jsou Členská schůze - nejvyšší orgán, Rada spolku, Předseda - statutární orgán a
Místopředseda.
1) Členská schůze
a) nejvyšší orgán spolku, tvoří ji všichni členové,
b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu, Místopředsedu a Radu spolku,
c) je svolávána Radou spolku – dle potřeby a Předsedou - nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a
to doručením pozvánky na elektronickou adresu, či adresu trvalého bydliště každého člena spolku.
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f) mění stanovy,
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
h) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i) schvaluje roční plán výdajů,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
l) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,

m) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů,
n) není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 1 měsíce od původního konání - toto náhradní
zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné,
o) jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je
podepsán všemi přítomnými členy (pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním
zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis).
2) Rada spolku
a) Rada spolku je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi; Rada
řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze,
b) členství v Radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů,
c) Rada má 5 členů, tvoří ji Předseda spolku, Místopředseda spolku a další tři členové; Rada je
volena na dobu 5 let.
d) Rada zejména:
1. koordinuje činnost sdružení,
2. svolává členskou schůzi,
3. rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
4. rozhoduje o počtu členů spolku,
5. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
6. plní úkoly uložené členskou schůzí.
e) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů,
f) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů,
g) v případě, že se některý ze členů Rady vzdá své funkce nebo nebude moci vykonávat svou funkci,
bude na jeho místo zvolen na nejbližší konané členské schůzi jiný člen spolku,
h) počet členů Rady spolku nesmí klesnout pod tři, pokud se tak stane, je Rada povinna do 30 dnů
svolat mimořádnou členskou schůzi, která zvolí Radu novou,
i) jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná
členská schůze, přebírá její pravomoci Rada spolku.
3) Předseda
a) Je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku,
c) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku (do 7 dnů po zániku funkce Předsedy
předat písemnosti Místopředsedovi, není-li to možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví
písemný zápis),
d) předsednictví začíná dnem zvolení členskou schůzí do funkce,
e) funkční období je 5 let,

f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
g) rozhoduje o finančních záležitostech do výše 5 000,- Kč (nad 5 000,- Kč je nutný souhlas rady
spolku),
h) pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku.
i) Předsedovi přísluší:
1.

navrhovat vnitřní předpisy spolku,

2.

vést seznam členů spolku,

3.

spravovat majetek spolku,

4.

svolávat a vést členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,

5.

podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření.

j) Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy,
zánikem spolku, vypršením funkčního období,
k) předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a
dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
4) Místopředseda
a) Zastupuje předsedu spolku, čímž přebírá jeho práva a povinnosti, v době jeho neschopnosti či
nemožnosti vykonávat funkci,
b) koordinuje činnost spolku.
Po odstoupení, odvolání či úmrtí nebo zániku mandátu Předsedy se místopředseda stává
statutárním orgánem spolku.
Čl. 6
Hospodaření spolku
a) majetek spolku vzniká z příspěvků členů, z darů a příspěvků právnických a fyzických osob, z
výnosu majetku, z grantů, z dotací, z nadačních příspěvků, z výtěžků z vlastních akcí apod.
b) hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
c) s výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
d) prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.
e) za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi
písemnou zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky.
Čl. 7
Zánik spolku
Spolek zaniká:
a) Rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské

schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
a) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku,
b) jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze,
c) spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi,
d) ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy,
e) stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Ježově dne 25. 4. 2018
Zakladatelé:
Předseda

Místopředseda

Členové

