
Stanovy spolku

„Přátelé školy, spolek“

Čl. 1.

Název s sídlo spolku

1) Název spolku je: „Přátelé školy, spolek“ (dále jen  „spolek“).

2) Sídlo spolku je: Nám. E. Husserla 1, 796 55  Prostějov.

Čl. 2.

Účel spolku

Účelem spolku je finanční podpora  rozvoje Střední odborné školy, nám. E. Husserla 1,  Prostějov.

Čl. 3.

Vznik a zánik členství

1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.

2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku,   podpora cílů spolku a souhlas členské 
schůze spolku.

3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze.

4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

5) Členství ve spolku zaniká dohodou nebo doručením oznámení o vystoupení člena na adresu 
sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, 
nebo zánikem spolku.

6) Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje 
členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli 
spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobé jméno spolku.

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) Být volen do orgánů spolku.

d) Kdykoli ze spolku vystoupit.

2. Povinností člena je:

a) Dodržovat stanovy spolku

b) Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.



Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, předseda, jako statutární orgán a 
místopředseda.

1. Členská schůze:

a) Skládá se ze všech členů spolku.

b) Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

c) Je svolávána předsedou nejméně jednou  ročně.

d) Koordinuje činnost spolku a jeho poslání.

e) Vydává a schvaluje vnitřní předpisy.

f) Rozhoduje o změnách stanov.

g) Rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku.

h) Projednává  podněty, návrhy a stížnosti členů spolku.

i) Schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok.

j) Schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok.

k) Rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku.

l) Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou 
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

m) Není-li členská schůze schopna usnášení, je svoláno další jednání. Toto náhradní jednání 
Členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet přítomných členů 
spolku.

n) Jednání členské schůze jsou neveřejná.

o) Z každého zasedání je vyhotovován zápis.

2) Předseda:

a) Je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony.

b) Jedná jménem spolku.

c) Zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností.

d) Se ujímá činnosti předsedy dnem zvolení členskou schůzi do funkce.

e) Funkční období spolkem stanoveno na 5 let.

f) Pověřuje jiné osoby k jednání jménem  spolku formou písemné plné moci.

g) Navrhuje vnitřní předpisy spolku.

h) Vede seznam členů spolku.



i) Spravuje majetek spolku.

j) Svolává a řídí členskou schůzi.

k) Předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

l) Výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzi, dohodou, úmrtím 
předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.

m) Umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a 
dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

3) Místopředseda zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat, pokud 
předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.

Čl. 6

Zánik spolku

1) 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.

2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení zakladateli.

V Prostějově dne 11. března 2016




