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Stanovy Klubu rodičů a přátel ZŠ Hevrovského 32, o.s
1. Název sdružení:
9m,mnm..mmmm^.——
..
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s., (dále Klub)
mwtitem
dne:,.. I
2. Sídlo sdružení:
ZŠ Heyrovského 32, 635 00 Brno
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3. Působnost a charakter sdruženi
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3.1. Působnost
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Sdružení působí na celém území ČR, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé
% )
sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
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3.2 Charakter sdružení
,
; /
Klub je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb, v němž se sdružují rodieéi?
/<
děti a přátelé při ZŠ Heyrovského 32, Brno. Členy Klubu se mohou stát i učitelé této školy? * 1 / '
4. Cfle činnosti
4.1 Cílem Klubu je finanční, materiální a společenská podpora dětí a mládeže ze ZŠ
Heyrovského 32, Brno (dále jen školy), a to pomocí získávánífinančníchprostředků formou
dotací, grantů, darů, sponzorských příspěvků apod...
4.2. Za tímto účelem Klub organizuje zejména:
- volnočasové aktivity žáků v rámci školy
- akce k získání finančních prostředků pro činnost Klub (sběr papíru a druhotných
surovin, burzy,..)
- vítání prvňáčků (imatrikulace) a vyřazování žáků 9. tříd (promoce)
- společné prorodinné akce a zápojem rodičů do života školy akcí pro děti
- kulturní a společenské akce
- poznávací zájezdy pro žáky školy
- víkendové a prázdninové pobyty pro žáky školy
- zajišťování sponzorů
- finanční podporu školy
- podpora financovaní školních soutěží, olympiád, sportovních dnů, apod.
5. Členství v Klubu
5.1. Členem Klubu může být fyzická i právnická osoba bez věkového omezení, která svým
podpisem potvrdí souhlas se stanovami a cíli Klubu.
5. 2 Členem Klubu se stane osoba na základě vyplněné přihlášky a zaplacení ročního
členského příspěvku.
5. 3 Členství vzniká dnem podpisu.
5.4 Zánik členství:
- vystoupením člena z Klubu oznámené písemně výboru Klubu
- úmrtím člena
- zánikem Klubu
- vyloučením člena na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny členů výboru na
nejbližší výborové schůzi.
5.5 Při vystoupení člena z Klubu nevzniká nárok na vrácení finančních příspěvků či jiných
darů.

6. Práva a povinnosti členů Klubu
6. 1 Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti Klubu
- volit do orgánů Klubu
- být volen do orgánů Klub
- obracet se na orgány Klubu s podněty a stížnostmi
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Klubu
6. 2 Člen má povinnost zejména:
- dodržovat tyto stanovy Klubu
- jednat v souladu s cíli Klubu
- platit členské příspěvky v řádném termínu
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubu
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7. Výše členských příspěvků
Výše členských příspěvků navrhuje výbor Klub a předkládá jej valné hromadě. Výše
členského příspěvku nabývá platnosti, pokud s ní souhlasí nadpoloviční většina přítomných
členů Klubu. Výše členského příspěvku je stanovena na celý jeden kalendářní rok. Pokud
vznikne nutnost měnit tuto částku, je nutné svolat mimořádnou valnou hromadu kdykoliv
během roku a změna výše členských příspěvků musí být odsouhlasena nadpoloviční většinou
přítomných členů Klubu.
8. Orgány Klubu
8. 1 Valná hromada, kterou tvoří všichni členové Klubu
8. 1. 1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu, schází se nejméně jednou ročně.
8.1.2 Valnou hromadu svolává výbor Klub. Valná hromada přijímá rozhodnutí a usnesení
hlasováním. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Klubu.
Pokud tomu tak není, po uplynutí \0lninut od stanoveného začátku konání valné hromady se
valná hromada stává usnášeníschopnou. Usnesení jsou přijata po jejich odsouhlasení 3/5£
přítomných členů. ^ f f í a ^ ^
d
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8.1.3 Valnou hromadu svoíá výbor Klub také, požádá-li o to písemně 1/5 členů Klubu, a to
ve lhůtě do 1 měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
8.1.4 Valná hromada
- schvaluje stanovy Klubu a jejich změny, rozhoduje o zániku Klubu: pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů Klubu
- volí výbor Klub
^VottWo^
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
rozhoduje o vyloučení člena
- určuje formy a konkretizuje činnosti pro další období
- schvaluje výši členských příspěvků.
8. 2 Výbor Klubu
- je minimálně tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok, ze svého středu volí
předsedu, místopředsedu a pokladníka Klubu. V případě, že nastane snížení počtu
členů výboru pod minimální počet, proběhne dovolba na nejbližší valné hromadě a
výbor Klubu zůstává do dne konání valné hromady funkční.
výbor Klubu se schází na schůzi výboru minimálně 4x ročně.
- činnost výboru Klubu řídí předseda klub nebo místopředseda Klubu. V případě
rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda
Klubu).
- výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

-

výbor Klubu řídí Klub v období mezi valnými hromadami.
j
výbor Klubu projedná na nejbližší schůzi výboru písemný podnět člena Klubu.
výbor Klubu připravuje pro valnou hromadu zprávu o činnosti za minulé období,
návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
Klubu.
.
výbor Klubu iniciuje přípravu, podání a realizaci projektů podporujících činnost
Klubu.
na schůzi výboru volí a schvaluje osoby oprávněné jednat za Klub.
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8. 3 Kompetence jednotlivých členů Klubu
- Na veřejnosti smí jednat jménem Klubu rodičů a přátel při ZŠ Brno Heyrovského 32,
o. s. pouze předseda (popř. místopředseda - pokud bude zvolen) a pokladník
- Záležitosti týkající se financování jsou pouze v kompetenci předsedy a pokladníka
- Odeslání žádného písemného hlášení nebo rozhodnutí nesmí být uskutečněno bez
schválení a podpisu předsedy
- Předseda (popř. místopředseda - pokud bude zvolen) pokladník jednají jménem Klubu
samostatně
9
8. 4 Kontrolor Klubu
- kontrolora Klubu volí valná hromada
- kontrolor kontroluje hospodaření s majetkem Klubu ve prospěch plnění cílů a poslání
Klubu a dodržování obecně platných přepisů o hospodaření
- kontrolu provádí dvakrát ročně a výsledek předkládá valné hromadě Klubu
- funkční období kontrolora je obvykle tři roky

9. Hospodaření Klubu
9. 1 Klub rodičů a přátel při ZŠ Bmo Heyrovského32, o. s. je samostatnou právnickou
osobou. Z toho vyplývá, že hospodaří samostatně a odpovídá za své finanční závazky.
9. 2 Veškerý majetek Klubu je jeho nedotknutelným vlastnictvím sloužícím k naplnění cílů a
poslání Klubu.
9. 3 Zdroj příjmů:
- členské příspěvky
- sponzorské dary
- mimořádné příspěvky
- výnosy z akcí pořádaných Klubem rodičů a přátel při ZŠ Brno Heyrovského 32, o. s.
(tzn. dobrovolné příspěvky vybrané při kulturních a sportovních soutěžích)
9. 4 Hospodaření Klubu se řídí rozpočtem, který je sestavován na školní rok a je schvalován
členskou schůzí Klubu
9. 5 Klub si zřizuje u peněžního ústavu běžný účet na jméno Klubu, se kterým disponují
předseda, pokladník případně další člen pověřený Výborem Klubu
9. 6 Klub vede o svém hospodaření tyto záznamy:
- pokladní deník nebo pokladní knihu a stvrzenky příjmu a vydání
- záznamy o pohybu prostředků na běžném účtu v pokladním deníku nebo na zvláštních
listech v pokladní knize, výpisy z tohoto účtu včetně příslušných dokladů se zakládají
- přehled o příspěvcích poskytnutých Klubu
/
10. Zánik klubu
V případě zániku Klubu se majetek Klubu likviduje podle platných předpisů. Zbylá aktiva se
převedou formou daru na účet ZŠ Brno, Heyrovského 32

11. Závěrečná ustanovení:
f
- sdružení zaniká způsoby uvedenými v §12 zák. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
- změny ve stanovách smí provádět Výbor
- stanovy nabývají účinnost dnem registrace na MV
- Klub rodičů a přátel při ZŠ Brno Heyrovského 32, o. s. bude při písemném styku
používat razítko obdélníkového tvaru, následujícího znění:
KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL
PŘI ZŠ HEYROVSKÉHO 32, o. s.
- razítko jsou oprávněni používat pouze předseda a pokladník
V Brně dne 8. prosince 2009

Jménem přípravného výboru: Hana Klepárníková
zmocněnec

