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Článek I

Úvodní ustanovení
1. Spolek s názvem "Unie rodičů ZŠ a MŠ Beneše, z. s." (dále jen "spolek")
2. Na místo užití plného názvu spolku se

připouští

užití zkratky názvu "UR Beneše".

3. Spolek má své sídlo na adrese tř. Dr. E. Beneše 456, 73581 Bohumín- Nový
Bohumín.
4. Spolek svou činností i hospodařením navazuje na předchozí aktivity spolku "Unie
rodičů ČR- Sdružení při ZŠ Dr. Beneše č. 456 Bohumín" s IČ: 70240787.

Článek ll

Cíle, poslání a účel spolku
Cílem, posláním a účelem spolku je zejména podpora a pomoc při vytváření optimálních
vzdělávacích, materiálních a technických podmínek pro výuku dětí a žáků školy. Jedná se
především o:
1. Sdružování rodičů dětí a žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů školy.
2. Rozvoj spolupráce a komunikace mezi
3. Sjednocování výchovného

působení

rodiči,

zástupci a představiteli školy.

rodiny, školy a dalších výchovných institucí.

4. Vzájemnou informovanost rodičů a školy s různými
s připomínkami k činnosti školy.

podněty

a náměty k činnosti,

S. Pomoc členů spolku při zajišťování výchovné, kulturní, sportovní a další činnosti, při
zlepšování školního prostředí.
6. Udržování kontaktů mezi školou a rodičovskou i další veřejností, která je ochotna
pomoci škole v jejím provozu.
7. Pomoc škole při zajišťování mimoškolních akcí.
8. Zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího
prostředí školy a modernizace výuky.
9. Poskytování obecně

prospěšné činnosti

v oblasti

vzdělávání,

kultury a sportu.
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Článek 111
Orgány spolku
Organizační

strukturu spolku

tvoří

tyto orgány:

a. Členská schůze jako orgán nejvyšší;
b.

Předseda

a místopředseda jako orgán statutární;

c. Výbor spolku jako orgán výkonný.

Článek IV

Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávána statutárním orgánem
spolku minimálně jednou ročně a to nejpozději k 30. 9. daného kalendářního roku.
Jinak může být členská schůze svolána dle potřeby.
2. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina
všech členů spolku. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení. Každý člen má jeden hlas.
4.

Shromáždění delegátů

je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční
většina všech delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných
v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

S. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých třídách
školy nadpoloviční většinou hlasů. Členové volí delegáty na třídní schůzi veřejnou
volbou. Každý člen spolku v dané třídě má při volbě jeden hlas.
6. Delegát komunikuje s výborem a sděluje mu stanoviska
podněty, stížnosti a doporučení členů.
7. Ze

třídních schůzí, připomínky,

shromáždění delegátů

místopředseda

se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo
a do zápisu ze shromáždění delegátů může nahlédnout každý

spolku.
8. Členská schůze nebo shromáždění delegátů:
a.

určuje

hlavní zaměření činnosti spolku;

b. schvaluje výbor spolku;
c.

rozhoduje o

změně

stanov;

d. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
e. schvaluje zprávu o

hospodaření

přeměně;

spolku za daný rok;
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člen

f.

I

projednává

činnost

spolku.

Článek V
Předseda

1. Statutárním orgánem je
věcech navenek.
2.

a

předseda

místopředseda

spolku

a místopředseda, který zastupuje spolek ve všech

Při jednání za spolek je předseda a místopředseda oprávněn jednat samostatně. Ve
zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku
pověření výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených
funkcionářů.

3.

Předsedu

a

místopředsedu

místopředsedy

je

časově

volí výbor spolku. Funkční období předsedy a
neomezené a trvá do řádného zvolení nového předsedy a

místopředsedy.

4. Odstoupením z funkce statutárního orgánu je možno pouze
žádost o odstoupení zašle nebo předá výboru spolku.

písemně.

Písemnou

Článek Vl

Výbor spolku
1. Výkonným orgánem spolku je výbor. Rozhoduje o všech záležitostech spolku,
pokud není stanoveno jinak v těchto stanovách. Výbor se schází dle potřeby,
nejméně 3x ročně.
2. Výbor se skládá z minimálně 3 členů spolku, které na návrh předsedy nebo
místopředsedy·schvaluje shromáždění delegátů.

3. Členem výboru může být pouze zletilá osoba. Pokud shromáždění delegátů své
zástupce neodvolá, platí, že tito zastávají příslušné pozice po celou dobu svého
členství.

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů
výboru. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů výboru přítomných v době
usnášení. Každý člen výboru má jeden hlas.
S. V případě rovnosti

hlasů

rozhoduje hlas

předsedy.

6. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období
předsedy, místopředsedy a pokladníka je časově neomezené.
7. Výbor spolku svolává předseda, nebo jim pověřený člen výboru, na základě
pracovního plánu nebo požadavku vedení školy.
8. Na jednání výboru jsou podle
9. Výboru

přísluší

potřeby přizvání

delegáti nebo

členové

zejména:
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a. rozhodovat jménem
s jeho účelem;
b. rozhodovat o výši
c.

informovat

členy

členů

spolku o činnosti a aktivitách spolku v souladu

členského příspěvku;

spolku o své

d. volit nebo odvolat ze svého

činnosti;

středu předsedu, místopředsedu

a pokladníka;

e.

řádně hospodařit

s majetkem spolku a předkládat členům zprávu
o hospodaření spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků
spolku;

f.

přezkoumávat rozpočet

daného roku, schvalovat

g. zajistit provozní záležitosti spolku,

řádné

rozpočet

na další rok;

vedení účetnictví a podání

daňových přiznání;

h. rozhodovat o podání žádostí o dotace

či

granty a

provádět

jejich

řádné

vyúčtování;
hospodaření.

i.

schvaluje výsledek

j.

schvaluje jmenování čestného

člena

10. Ze schůze výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové
výboru. Zápisy jsou přístupné k nahlédnutí každému členu spolku.

Článek Vll
Členství a členský příspěvek
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje
s účelem a stanovami spolku a chce působit v jeho rámci.
2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. Zaplacením členského
příspěvku současně člen spolku projevuje vůli být vázán těmito stanovami spolku.
Výjimkou je čestný člen který je od poplatku osvobozen.
3. Členy spolku se k datu jeho vzniku stávají všichni členové spolku "Unie rodičů ČR Sdružení při ZŠ Dr. Beneše č. 456 Bohumín" s IČ: 70240787, kteří zaplatili členský
příspěvek pro školní rok 2015/2016.
4. Členové výboru mohou na návrh předsedy nebo místopředsedy volit čestné členy,
kteří se mimořádně zasloužili o fungování spolku. Čestný člen je osvobozen od
členských poplatků a je plnohodnotným členem spolku. Čestný člen může být také
volen do funkcí spolku včetně delegáta třídy.
S. Členství zaniká:
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a. nezaplacením

členského příspěvku

ani v prodloužené

lhůtě,

neplatí pro

čestného člena;

b. vystoupením
c.

člena

vyloučením člena

rozhodne

spolku;
základě

na

závažného porušení stanov spolku, o vyloučení

členská schůze;

d. zánikem spolku.
6. Každý člen spolku má právo:
a. podílet se na

činnosti

b.

vyjadřovat

se k

c.

předkládat

návrhy a

spolku;

činnosti

d. být informován o

spolku a k

připomínky

činnosti

e. volit a být volen do

přijímaným dokumentům;

k činnosti spolku;

spolku;

řídících

a kontrolních

orgánů

spolku.

7. Každý člen spolku je povinen:
a. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi;
b. platit

členský příspěvek;

výjimkou je

čestný člen

c. jednat v souladu s rozhodnutími výboru spolku;
d. zachovávat dobré jméno spolku.
8. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem pro příslušný školní rok.
Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen spolku
může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.
9. Členovi spolklf, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku v dodatečně
poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského
příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy
spolku. Výjimkou je čestný člen spolku.

Článek VliJ
Správní rok
1. Správní rok

začíná

1. září a

končí

31. srpna následujícího roku.

2. Správní rok je funkčním obdobím delegátů jednotlivých tříd.
3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.
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Článek IX

Majetek a zásady

hospodaření

1. Spolek jako právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními
předpisy

nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.

2. Spolek získává

prostředky

a. z členských

na svou

činnost

zejména z těchto

zdrojů:

příspěvků;

b. z dobrovolných darů fyzických osob ať jsou či nejsou členy spolku, případně
právnických osob a sponzorů;
c. z příjmů z akcí pořádaných spolkem (ples, Den
3.

Prostředky

s účelem
a.

spolku jsou vydávány za
spolku především pro:

Pořádání

c. krytí

účasti žáků

dětí

školy na

nákladů pořádaných

aj.)

účelem uskutečňování

akcí (např. ples, Den

b. krytí nákladů
apod.;

dětí

jeho

a v souladu

aj.)

různých soutěžích,

školních

účelu

soutěží,

exkurzích, výletech

konferencí,

workshopů

apod.;

d. ceny, knižní odměny žáků za reprezentaci školy na veřejnosti a výborné
umístění v soutěžích;
e.

pořízeni některých učebních pomůcek

a

materiálů

pro výuku jako

darů

škole;
f.

g.

částečnou
odměna

úhradu nákladů na zájezdy vybraným školním kolektivům jako
za jejich činnost;

ocenění

nejlepších

žáků

školy, zejména

h. úhradu jiných drobných výdajů školy

či

absolventů;

spolku, schválených výborem.

4. Výbor spolku připravuje a schvaluje návrh rozpočtu spolku na správní rok. Příjmy
a výdaje spolku spravuje pokladník na základě rozhodování výboru na pravidelných
schůzích.

5.

Finanční prostředky

sdružení jsou vedeny v hotovosti i na bankovním účtu spolku.
Dispoziční právo k účtu spolku má předseda, místopředseda a pokladník.

6. Kontrola

hospodaření

spolku je

prováděna průběžně

výborem spolku a jedenkrát

ročně při výroční členské schůzi.
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Článek X

Zrušení Spolku
1. Spolek se zrušuje:

a. dobrovolným zrušením;
b. fúzí s jiným spolkem;
c.

rozdělením

spolku;

d. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
2. Před zánikem spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění spolku nepřechází
na právního nástupce.
3.

Před rozhodnutím o likvidaci spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem spolku
v souladu s účelem spolku.

Článek XI
Závěrečná

ustanovení

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními
předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Změny těchto stanov schvaluje členská schůze nebo shromáždění delegátů spolku.
3.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou

schůzí

shromážděním delegátů.

V Bohumíně dne 1. 12. 2015

Ověřil:
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