Stanovy
Spolku rodičů Milíčov
Preambule
Spolek rodičů Milíčov, zapsaný spolek, (dále jen „Spolek“), ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za Spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a
násl. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek I.
Název a Sídlo
Spolek rodičů Milíčov (dále jen „Spolek“) se sídlem zapsaným v sídle Základní školy s
rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674/2, 149 00 Praha 4 – Háje (dále jen „ZŠ“)
Článek II.
Stanovy
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. ------------------------------Článek III.
Cíle, poslání a principy Spolku
1. Spolek je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců žáků ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674/2, 149 00 Praha 4 - Háje (dále jen „rodiče“) ve smyslu
ustanovení §§ 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kteří se zajímají
o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí. ---------------------------------------------------------2. Spolek hájí práva a zájmy dětí na ZŠ a podporuje kvalitu jejich rozvoje a vzdělávání.-------3. Spolek spolupracuje se ZŠ na pořádání kulturních, společenských, sportovních a sociálně
prospěšných akcí. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Spolek podporuje vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli, vedením školy a případně
dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a na úroveň
prezentace ZŠ. -----------------------------------------------------------------------------------------------5. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných
organizacích, včetně náboženských. ---------------------------------------------------------------------Článek IV.
Hlavní činnost Spolku
1. Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči, učiteli a školou, zejména:------------------------a) péče o zkvalitnění provozních a výukových podmínek ZŠ a života spojeného se školou; ---b) seznamování vedení ZŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a pomoc při vzájemné
komunikaci školy a rodičů; ---------------------------------------------------------------------------c) účinná pomoc ZŠ při plnění jejího poslání. ----------------------------------------------------------2. Spolupráce se ZŠ při organizování soutěží, koncertů, zájezdů a kulturních, sportovních,
společenských a školních akcí pro děti a pro rodiče. --------------------------------------------------3. Finanční podpora žáků a aktivit ZŠ (soutěže, škola v přírodě, výlety, jazykové pobyty,
zahraniční výměnné pobyty apod.). ----------------------------------------------------------------------4. Organizace nebo pomoc s organizací volnočasových aktivit s využitím možností školy. ----5. Spolupráce s úřady a jinými institucemi veřejného života. ----------------------------------------6. Navázání spolupráce se zahraničními spolky stejného zaměření. --------------------------------Článek V.
Členství

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, starší 18 let, která je zákonným
zástupcem žáka ZŠ. ------------------------------------------------------------------------------------2. Fyzická osoba se stává členem Spolku po splnění všech následujících podmínek:------------a) Je rodičem nebo zákonným zástupcem žáka, navštěvujícího v daném školním roce
ZŠ s Rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu 674/2, Praha. ---------------------------------b) Podá řádně Členskou přihlášku písemně či elektronicky přes webovou stránku
spolku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Zaplatí roční členský příspěvek ve výši a v termínu schváleném členskou schůzí. ---3. Členství ve Spolku zaniká některou z následujících možností: -----------------------------------a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Spolku dnem jeho doručení Spolku. --b) ukončením školní docházky žáka, jehož je člen rodičem či zákonným zástupcem
c) vyloučením dle ustanovení §§ 239 a 240 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. O vyloučení rozhoduje Členská schůze na základě hrubého porušení stanov.
Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. ------------------d) nezaplacením členských příspěvků do data stanoveného členskou schůzí, a to
prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, pokud není statutárním
orgánem tato lhůta prodloužena.-----------------------------------------------------------------e) zánikem Spolku nebo rozhodnutím Členské schůze o jeho přeměně na jinou právní
formu; -----------------------------------------------------------------------------------------------g) úmrtím člena.------------------------------------------------------------------------------------4. Práva členů:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) účastnit se činnosti Spolku; -------------------------------------------------------------------b) být informován o aktivitách Spolku, jeho hospodaření a nakládání s jeho
prostředky; ------------------------------------------------------------------------------------------c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na
své podání; ------------------------------------------------------------------------------------------d) účastnit se Členské schůze, podávat návrhy usnesení a námitky k jednotlivým
bodům a hlasovat o usneseních členské schůze, ----------------------------------------------e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku, -------------------------------f) seznámit se na členské schůzi s finančními výpisy za poslední účetní období,
případně předchozí, a s přehledem všech příjmů a výdajů Spolku za dané účetní
období, případně předchozí období (pokud nebyl ještě členskou schůzí schválen). -----5. Povinnosti členů: ----------------------------------------------------------------------------------------a) pomáhat Spolku v naplnění jeho cílů, -------------------------------------------------------b) svědomitě a účelně nakládat se svěřenými prostředky a materiálním vybavením a
vést k tomuto i své děti ------------------------------------------------------------------------------------c) platit ve stanoveném termínu členské příspěvky na příslušný školní rok,--------------d) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dodržovat jeho Stanovy. ------------------6. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, z vážných
zdravotních či sociálních důvodů. O prominutí či snížení členského příspěvku
v odůvodněných případech rozhoduje Výbor. ----------------------------------------------------------7. Členové Spolku neručí za případné dluhy spolku. --------------------------------------------------Článek VI.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou: -------------------------------------------------------------------------------------a) Členská schůze ----------------------------------------------------------------------------------b) Výbor---------------------------------------------------------------------------------------------c) Kontrolní komise (bude-li Členskou schůzí zřízena) ---------------------------------------

Článek VII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořena shromážděním všech členů
Spolku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Do působnosti Členské schůze náleží: ----------------------------------------------------------------a) určit hlavní zaměření činností Spolku, ---------------------------------------------------------------b) rozhodovat o změně stanov Spolku, ------------------------------------------------------------------c) schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládanou
Výborem, včetně práva se ke zprávě vyjádřit. ----------------------------------------------------------d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti, --------------------------e) rozhodovat o mimořádných výdajích Spolku nad rámec kompetencí Výboru -----------------f) schvalovat alespoň jednou ročně rozpočet spolku pro další období. Rozpočet spolku je
sestaven na základě návrhů jednotlivých členů Spolku a předložen Výborem všem členům 14
dní před konáním členské schůze, na které má být schválen. ----------------------------------------g) schvalovat výsledek hospodaření Spolku; -----------------------------------------------------------h) volit členy Výboru, jeho Předsedu a Místopředsedy -----------------------------------------------i) hodnotit činnost volených orgánů Spolku, odvolat členy těchto orgánů nebo zkrátit jejich
funkční období a doplnit mimořádnou volbou další členy volených orgánů až do maximálního
počtu daného stanovami a to na dobu do konce řádného funkčního období. ----------------------j) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku, jeho přeměně, nebo zániku; -------------------k) jmenovat a odvolávat likvidátora při zániku Spolku a rozhodnout o jeho odměně; -----------3. Členskou schůzi svolává k zasedání Výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka. Pozvánku na
zasedání členské schůze spolu s jejím programem (náhradní zasedání členské schůze)
místem a časem zasedání Výbor oznamuje nejméně třicet dní před jejím konáním těmito
způsoby: -------------------------------------------------------------------------------------------------a) vyvěšením na www stránkách Spolku, ------------------------------------------------------b) emailovou zprávou všem členům, kteří za tímto účelem poskytli své emailové
adresy -------------------------------------------------------------------------------------------c) vyvěšením na nástěnce v sídle Spolku.------------------------------------------------------4. Schůzi zahajuje Předseda spolku, následně jsou zvoleny orgány schůze - předseda schůze,
skrutátor, a zapisovatel. ------------------------------------------------------------------------------------5. Člen se zúčastňuje Členské schůze osobně nebo v zastoupení. Člen spolku, může předat
svou plnou moc v písemné podobě jinému členu Spolku či jiné fyzické osobě starší 18 let,
která jej bude na schůzi zastupovat. Tuto plnou moc je nutné před jednáním Členské schůze
předat kterémukoliv členovi Výboru. Plná moc pro zastupování na Členské schůzi musí být
písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských
schůzích. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Každý člen je oprávněn na zasedání Členské schůze požadovat i dostat vysvětlení
záležitostí Spolku, vztahuje-li se k předmětu zasedání Členské schůze. ---------------------------7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze přijímá
usnesení většinou hlasů přítomných členů. -------------------------------------------------------------8. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána Mimořádná členská schůze. Výbor
je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do pěti týdnů od doručení žádosti,
která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li
Výbor Spolku zasedání mimořádné Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti,
může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.-----------9. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna polovina všech členů
sdružení. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá výkonný Výbor náhradní členskou
schůzi pozvánkou ve lhůtě 10 dní po konání původní členské schůze, přičemž náhradní
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhodnutí jsou

přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Náhradní zasedání členské schůze se
musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Výbor zajistí vyvěšení zápisu ze zasedání Členské schůze na webu Spolku do třiceti dnů
od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý
člen Spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze. --------------------------Článek VIII.
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. Má 5 členů. Členy Výboru volí Členská schůze.
Členem Výboru smí být pouze člen Spolku. -------------------------------------------------------2. Funkční období Výboru je dvouleté. Člen smí být do Výboru zvolen opakovaně. ------------Členové Výboru, jeho Předseda a Místopředsedové jsou zvoleni nadpoloviční většinou všech
přítomných členů Členské schůze. Způsob volby určí Členská schůze. ----------------------------3. Výbor může přijmout osobu, která je významnou osobností, za čestného člena Spolku.
Čestné členství je časově omezeno na dobu funkčního období Výboru, který toto členství
udělil. Počet čestných členů nesmí překročit 5% celkového počtu členů.--------------------------4. Členové Spolku, kteří současně plní funkci ve Výboru, nemají za svou činnost nárok na
odměnu, o případné odměně rozhoduje členská schůze. ----------------------------------------------5. Člen Výboru, jehož funkční období skončilo, je povinen řádně předat svým nástupcům
svěřené prostředky a podklady ke své činnosti nejpozději do 30 dní tak, aby bylo možné na
jeho práci úspěšně navázat. -------------------------------------------------------------------------------6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné
naplňování poslání Spolku. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými
schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty
své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí
řádného hospodáře. -----------------------------------------------------------------------------------------7. Výbor může bez předchozího souhlasu Členské schůze disponovat majetkem Spolku až do
výše 20 000,- Kč. ------------------------------------------------------------------------------------------8. Výbor je svoláván Předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je
usnášeníschopný pouze za účasti nejméně tří členů a zároveň nejméně dvou třetin všech jeho
členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi Výboru mohou být zváni dle
potřeby hosté. -----------------------------------------------------------------------------------------------9. Pozvání na schůzi Výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 10
dnů před termínem schůze. Za písemné je považováno i odeslání v elektronické podobě
s prokazatelným potvrzením doručení. ------------------------------------------------------------------10. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi Výboru, požádá-li jej o to
nejméně polovina členů Spolku s udáním důvodu svolání a programu schůze. Pokud tak
Předseda neučiní, může mimořádnou schůzi Výboru svolat kterýkoli jeho člen. -----------------11. Do výlučné kompetence Výboru patří: -------------------------------------------------------------a) svolávat Členskou schůzi; ------------------------------------------------------------------------------b) realizovat plán činnosti Spolku, předkládat Členské schůzi roční zprávu o činnosti
a hospodaření, navrhovat Členské schůzi výši ročního členského příspěvku. Dle potřeby
na jednání může přizvat zástupce ZŠ nebo jiné hosty; -------------------------------------------c) sestavovat rozpočet a roční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku; ---------------------------d) publikovat zprávy o hospodaření a činnosti na webových stránkách, tak aby byly dostupné
členům Spolku; -----------------------------------------------------------------------------------------e) přijímat čestné členy Spolku; ---------------------------------------------------------------------------

f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to
existují závažné důvody. Tyto důvody musí být písemně doloženy; ---------------------------g) schvalovat interní organizační normy Spolku. ------------------------------------------------------12. Členství ve Výboru zaniká: ---------------------------------------------------------------------------a) uplynutím volebního období; -----------------------------------------------------------------b) odvoláním člena Výboru Členskou schůzí. Členství zaniká dnem doručení
rozhodnutí do rukou odvolaného člena Výboru; -------------------------------------------------------c) složením funkce. Členství ve Výboru zaniká dnem doručení písemného oznámení
do rukou jiného člena Výboru, který má povinnost neprodleně oznámit tuto skutečnost
ostatním členům Výboru. ----------------------------------------------------------------------------------13. Pokud počet členů Výboru klesne pod tři, musí být neprodleně svolána Členská schůze, na
které dojde k volbě nových členů Výboru.--------------------------------------------------------------14. Prvními členy Výboru byli jmenováni: ------------------------------------------------------------ paní Mgr. Martina Bartáčková, nar. 16.6.1980, bydliště Praha 4 – Chodov,
Konstantinova 1483/24, ------------------------------------------------------------------------------ pan Ing. Jan Bezpalec, nar. 26.7.1975, bydliště Praha 4 - Újezd, Vodnická 393/45, -------- paní Ing. Iva Buchtová, nar. 5.2.1975, bydliště Praha 4 - Háje, Jurkovičova 981/19, ------ paní Hana Daenhardtová, nar. 24.12.1971, bydliště Praha 4 - Šeberov, Pouchova 348, -- pan Mgr. Jan Sýkora, nar. 28.6.1978, bydliště Praha 4 – Újezd, Vodnická 529/15B. ------Článek IX.
Předseda a místopředsedové
1. Ze zvolených členů Výboru volí Členská schůze Předsedu a dva místopředsedy. Předseda a
místopředsedové jsou oprávněni jednat jménem Spolku, a to každý samostatně, ve všech
záležitostech Spolku a v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že bude k jednání
jménem Spolku zapotřebí podpisu, pak svůj podpis připojí vždy Předseda a Místopředseda,
nebo dva Místopředsedové. O svých veškerých právních jednáních jsou Předseda
a Místopředsedové povinni bez zbytečného odkladu informovat Výbor. --------------------------2. K výlučným kompetencím Předsedy patří: ----------------------------------------------------------a) vedení Členské schůze a ověření její usnášeníschopnosti; -------------------------------b) svolání a vedení schůzí Výboru; -------------------------------------------------------------c) nakládání s finančními prostředky Spolku na základě rozpočtu schváleného
Členskou schůzí, --------------------------------------------------------------------------------------------d) vedení seznamu členů a členské evidence --------------------------------------------------e) vedení pokladny a účtu spolku ---------------------------------------------------------------f) informování o činnosti Spolku v mediích ---------------------------------------------------g) moderace fóra a poskytování informací na webových stránkách Spolku. -------------3. Předseda a místopředsedové jsou vázáni rozhodnutími Výboru a Členské schůze. -----------4. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru s jejich
souhlasem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------5. Seznam členů je k dispozici všem členům Výboru a je aktualizován vždy v případě jeho
změny, a to bez zbytečného odkladu. --------------------------------------------------------------------Článek X.
Kontrolní komise
V případě, že členská schůze rozhodne o zřízení kontrolní komise, bude úprava její činnosti
následující. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze.
Kontrolní komise volí a odvolává ze svých řad svého předsedu a obvykle i místopředsedu.

2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani
s funkcí likvidátora. ------------------------------------------------------------------------------------3. Kontrolní komisi přísluší zejména: -------------------------------------------------------------------a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov spolku a usnesení
Členské schůze. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán;
b) přezkoumávat roční účetní uzávěrku a podat o výsledku zprávu členské schůzi;-----c) dát podnět ke svolání mimořádné členské schůze; ----------------------------------------d) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů týkajících se Spolku; e) v rozsahu působnosti kontrolní komise požadovat od ostatních orgánů Spolku
vysvětlení k dané záležitosti. ---------------------------------------------------------------------4. Funkční období kontrolní komise je dva roky. Neskončí však dříve než bude zvolena nová
kontrolní komise. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná. ------------------------------5. Kontrolní komise zasedá nejméně jednou ročně. O průběhu zasedání kontrolní komise se
pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda komise. ------------------------------------6. Kontrolní komise rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. -------------------------7. Pokud některý člen komise bude hlasovat proti, uvede se, pokud o to požádá, v zápise jeho
stanovisko. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Článek XI.
Zásady hospodaření Spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými formou: -------------------------------------------------a) členských příspěvků členů Spolku -------------------------------------------------------------------b) dobrovolných darů členů Spolku ---------------------------------------------------------------------c) darů od sponzorů ----------------------------------------------------------------------------------------d) dotací, grantů a příspěvků získaných z veřejných rozpočtů ---------------------------------------e) výnosů z akcí pořádaných Spolkem nebo ve prospěch Spolku ----------------------------------2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na účtu u zvoleného peněžního
ústavu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Majetek sdružení a finanční prostředky slouží k naplňování cílů Spolku zejména materiální
a finanční pomoci ZŠ, jejím žákům a naplňování aktivit Spolku. -----------------------------------4. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního
rozpočtu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze Předseda společně s místopředsedou
nebo dva místopředsedové společně. O svých veškerých právních jednáních jsou předseda
a místopředseda povinni bez zbytečného odkladu informovat Výbor. -----------------------------6. Výbor předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku min. jednou ročně členské schůzi.
7. Kontrola hospodaření je prováděna Členskou schůzí alespoň jednou ročně. -------------------8. Spolek nesmí tvořit dluhy. -----------------------------------------------------------------------------Článek XII.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. ----------------------------------------------------------2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20
dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem
v sídle Spolku všem členům Spolku. --------------------------------------------------------------------3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů
od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.------------------------------------------

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání a podá
návrh na výmaz spolku z rejstříku -----------------------------------------------------------------------Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku. ---------------------------------------2. Znění těchto stanov je účinné ode dne schválení členskou schůzí. -------------------------------

