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S T A N O V Y 
                            

SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY CHOTOVINY 
 
 
 

I. Základní ustanovení 
 
1. Název spolku: Spolek přátel školy Chotoviny. 
 
2. Sídlo spolku: Chotoviny, Osvobození 47, PSČ 391 37. 
 
3. Spolek přátel školy Chotoviny je spolkem nezávislým na politických stranách a hnutích. Spolek je 
ustaven při Základní škole a Mateřské škole Chotoviny. 
 
                                                  

II. Účel a činnost spolku 
 
1. Účelem spolku je podporovat činnost školy nad rámec, který podporuje obec a stát,                                     
a popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti. 
 
2. Spolek podporuje: 

a) zájmovou činnost žáků 
b) talentované žáky školy při jejich účasti na kulturních, sportovních i odborných soutěžích 
c) školu v jejím materiálním zabezpečení a organizuje dobrovolnou výpomoc občanů škole. 

 
3. Spolek pořádá a pomáhá při organizování osvětových, kulturních a společenských akcí, zajišťuje 
prostory, finanční a odbornou pomoc pro tyto činnosti. 
 
4. Spolek provozuje hospodářskou činnost související s posláním spolku. 
 
 

III. Členství ve spolku 
 
1. Vznik členství 

a) členství ve spolku je dobrovolné 
b) za řádného člena spolku je přijata každá fyzická nebo právnická osoba, která projeví o členství 
zájem, respektuje stanovy spolku a zaplatí členský příspěvek 
c) dokladem o členství je potvrzení o zaplacení členského příspěvku na konkrétní školní rok (lhůta 
pro zaplacení členského příspěvku na daný školní rok je vždy do zahájení členské schůze, případné 
posunutí platby členského příspěvku stanovuje výbor spolku). 

 
2. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. 
 
3. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí 
jiného zástupce. 
 
4.  O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku. 
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5. Spolek vede seznam členů. Členové spolku jsou do seznamu zapisováni a vymazáváni vždy na 
konkrétní školní rok po zaplacení nebo nezaplacení členského příspěvku. Seznam členů je přístupný 
k nahlédnutí u předsedy výboru spolku. 
 
6. Zánik členství 

a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení 
b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě 
c) vyloučením při závažném porušení povinnosti vyplývající z členství 
d) zánikem spolku 
e) smrtí. 

 
 

IV. Práva a povinnosti člena spolku 
 
1. Všichni členové mají stejná práva a povinnosti. 
 
2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se členské schůze 
b) být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jednou ročně 
c) dle svých možností se aktivně podílet na činnosti spolku 
d) volit a být volen do všech orgánů spolku (volit je oprávněn samostatně každý člen starší 18-ti 
let) 
e) svobodně se vyjadřovat na členské schůzi ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim 
vysvětlení a podávat návrhy, týkající se další činnosti spolku. 

 
3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku 
b) svou činností napomáhat k realizaci cílů spolku 
c) dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku 
d) řádně a včas platit členské příspěvky spolku. 

 
 

V. Orgány spolku 
 
1. Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 
b) výbor 
c) kontrolní komise. 

 
 

VI. Členská schůze 
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
 
2. Do působnosti členské schůze náleží: 

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku 
b) rozhodování o změně stanov spolku 
c) schvalování výsledku hospodaření spolku 
d) volba a odvolání členů výboru spolku a kontrolní komise 
e) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i členů spolku 
f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně. 
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3. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát do roka současně s plenárním zasedáním Základní 
školy a Mateřské školy Chotoviny, které svolává statutární orgán školy. Termín konání zasedání je 
statutární orgán školy povinen oznámit v průběhu září nejméně jeden týden před jeho konáním 
formou písemného oznámení, které žáci předají rodičům. V oznámení musí být zřejmé místo, čas                   
a pořad zasedání. 
 
4. Mimořádné zasedání členské schůze svolá výbor spolku z podnětu alespoň třetiny členů spolku 
nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od 
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku 
sám. 
 
5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou 
hlasů členu přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 
 
6. Kdo jednání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy 
zasedání. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese 
na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho 
ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 
 
7. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od dne jejího ukončení. 
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. 
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak, kdy se konalo, kdo zahájil, kdo mu předsedal, jaká 
usnesení členská schůze přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet  do zápisů 
ze zasedání u předsedy výboru spolku. 
 
8. Na usnesení členské schůze, které se příčí dobrým mravům nebo mění stanovy tak, že jejich obsah 
odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že 
bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 
 
 

VII. Výbor spolku 
 
1. Statutárním orgánem spolku je výbor. 
 
2. Do působnosti výboru náleží: 

a) uzavírání smluv o spolupráci s ředitelem školy 
b) svolávání členské schůze a mimořádné členské schůze 
c) hospodaření s majetkem spolku dle schváleného rozpočtu 
d) podávání zprávy o své činnosti členské schůzi 
e) volba a odvolání předsedy a místopředsedy spolku 
f) navrhování členů kontrolní komise členské schůzi 
g) určení výše, lhůty a formy zaplacení členského příspěvku 
h) rozhodnutí o vyloučení člena. 

 
3. Členy výboru volí a odvolává členská schůze. Počet členů výboru je určen podle počtu tříd základní 
školy. Podmínkou pro zvolení za člena výboru je řádné členství ve spolku. Členství ve výboru spolku 
se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce. 
 
4. Výbor spolku zasedá nejméně jednou za dva měsíce s výjimkou hlavních prázdnin, dále na žádost 
předsedy výboru nebo nadpoloviční většiny členů výboru. 
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5. Výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru, rozhodnutí výboru 
je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů výboru. 
 
 

VIII. Předseda výboru 
 
1. Předseda výboru je volený představitel spolku. Spolek zastupuje samostatně. Podepisuje tak, že 
k jakkoliv napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.  
 
2. Předseda výboru: 

a) zastupuje spolek navenek 
b) rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu  
c) o učiněných rozhodnutích informuje výbor spolku 
d) konkretizuje úkoly jednotlivých členů spolku a kontroluje jejich plnění 
e) řídí hospodářskou činnost spolku 
f) svolává zasedání členské schůze a výboru spolku. 

 
3. Předseda výboru je volen a odvoláván výborem spolku nadpoloviční většinou přítomných členů na 
období tří let. Výkon funkce předsedy výboru je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech 
spolku. 
 
 

IX. Místopředseda výboru 
 

1. Místopředseda výboru je volený představitel spolku, který zastupuje spolek samostatně v případě 
nepřítomnosti předsedy výboru. Podepisuje tak, že k jakkoliv napsanému či vytištěnému názvu 
spolku připojí svůj podpis. 
 
2. Místopředseda výboru je volen a odvoláván výborem spolku nadpoloviční většinou přítomných 
členů na období tří let. Výkon funkce místopředsedy výboru je neslučitelný s výkonem jiné funkce 
v orgánech spolku. 
 
3. Místopředseda vykonává činnost pokladníka spolku. 
 
 

X. Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze na období tří 
let. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí 
likvidátora.  
 
2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Schůzi kontrolní 
komise svolává její předseda, který je volen z členů kontrolní komise nadpoloviční většinou. 
 
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost 
v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně 
statutární orgán a členskou schůzi. 
 
4. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku                        
a požadovat od dalších orgánů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
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XI. Zásady hospodaření 
 
1. Spolek hospodaří: 

a) s příspěvky členů spolku  
b) s příjmy z vlastní činnosti 
c) s dobrovolnými dary, odkazy, dědictvím od fyzických nebo právnických osob a obcí 
d) s příspěvky od státu či jiných organizací a sponzorskými dotacemi. 

 
2. Výbor spolku předkládá členské schůzi na jejím řádném zasedání zprávu o hospodaření. 
 
 

XII. Zrušení spolku 
 
1. Spolek je zrušen: 

a) na základě dvoutřetinového rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho 
přeměně. V případě likvidace je postupováno dle § 269 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
b) na základě rozhodnutí soudu z důvodů a za podmínek, uvedených v § 268 zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku. 
 
2. Stanovy nabývají účinnosti přijetím členskou schůzí spolku. 
 
3. Stanovy schválila členská schůze spolku na svém jednání dne 26. září 2017. 
 
 
 
 
 
V Chotovinách, dne 29. 9. 2017 
 
 
 
 
 
                                                                                 --------------------------------------------- 
                                                                                                 předseda spolku 


