Stanovy zapsaného spolku

KRPS, z.s.

Klub rodičů a přátel

V Lipníku nad Bečvou dne 22. prosince 2016

I. Úvodní ustanovení
1.
Klub rodičů a přátel Sluníčka, dále jen ve zkratce KRPS, z.s., je nezávislým spolkem
rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a školky Sluníčko v Lipníku nad Bečvou,
stejně tak i jejich přátel a příznivců. Veškerá činnost členů v jeho rámci je dobrovolná
a bezúplatná.
2.
Spolek přijal název Klub rodičů a přátel Sluníčka, zapsaný spolek, dále jen ve zkratce
KRPS, z.s.
3.

Cílem a smyslem existence spolku je zejména:
-

podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí
udržování vzájemné komunikace mezi školou, jejím zřizovatelem a rodiči dětí
všestranná podpora školy v její činnosti, zejména nad rámec poskytovaný
zřizovatelem
zájem o vytváření atmosféry pozitivity a spolupráce v oblasti působnosti školy

II. Sídlo KRPS, z.s.
1.

Sídlem KRPS, z.s. je budova ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.
Loučská 237/1
751 31, Lipník nad Bečvou

III. Účel KRPS, z.s.
Ve smyslu dosažení vytčených cílů je činnost KRPS, z.s. následující:
Činnost hlavní
-

informuje rodiče o činnosti školy a jejího zřizovatele a o problematice s tím související
informuje vedení školy o námětech, připomínkách a stížnostech rodičů i dětí a podílí
se na jejich vyřizování
podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy
podporuje školu v jednáních s třetími osobami, institucemi a státní správou
účastní se správních řízení, která mají vliv na školu nebo osoby s ní související a která
se týkají cílů KRPS, z.s.
přispívá k propagaci školy na veřejnosti
přispívá škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky tam, kde je
to třeba k zajištění její činnosti a zlepšení vybavení a prostředí školy
podporuje mimoškolní a zájmové aktivity dětí jak organizačně, tak i materiálně
pořádá akce sportovního, společenského nebo kulturního charakteru za účelem
naplňování svých cílů

-

vyvíjí, pořádá, organizuje a podporuje další nespecifikované aktivity ve smyslu
dosažení svých základních cílů
získává finanční i materiální prostředky, jakož i jiná aktiva jednak svou činností,
jednak i od sponzorů, dárců a pořádáním účelových sbírek finančních i věcných, stejně
jako jinou výdělečnou činností.
IV. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1.
Starším členem KRPS, z.s. může být fyzická osoba starší 18 let, stejně tak i právnická
osoba. Podmínkou členství v KRPS, z.s. je souhlas člena s platnými stanovami a poskytnutí
svých kontaktních údajů.
2.
Mladším členem KRPS, z.s. se rozumí žáci ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o., kteří jsou přijati
na základě podané písemné přihlášky s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce.
3.
Členství v KRPS, z.s. vzniká podáním písemné přihlášky a jejím přijetím statutárním
orgánem.
4.
Starší členové KRPS, z.s. mají základní právo na informace o činnosti a hospodaření
KRPS, z.s.. Dále mají právo aktivně se účastnit všech činností KRPS, z.s., zejména se účastnit
Členské schůze KRPS, z.s., volit a být volen do orgánů KRPS, z.s., podávat náměty,
připomínky, návrhy a stížnosti ohledně činnosti KRPS, z.s..
5.
Povinností staršího i mladšího člena KRPS, z.s. je dodržovat platné stanovy KRPS,
z.s., respektovat rozhodnutí jeho orgánů, vykonávat svěřené funkce a zúčastňovat se schůzí.
Dále jsou členové KRPS, z.s. povinni svým vystupováním a jednáním ohledně záležitostí
KRPS, z.s.ve směru k ostatním osobám a institucím přispívat k dobrému jménu a prezentaci
KRPS, z.s. na veřejnosti.
6.

Seznam mladších i starších členů KRPS, z.s. vede statutární orgán a je neveřejný.

7.

Členství v KRPS, z.s. zaniká:
-

-

doručením písemné žádosti člena o ukončení členství
ukončením docházky dítěte do školky nebo školy (mladší členové) a pro jeho rodiče
nebo zákonného zástupce (starší členové) pokud tento člen nepožádá statutární orgán
o zachování členství
vyloučením z KRPS, z.s. pro hrubé porušení stanov. V tomto případě o vyloučení
člena rozhoduje statutární orgán.
smrtí člena
zánikem KRPS, z.s.
V. Orgány KRPS, z.s.

Orgány KRPS, z.s. jsou Členská schůze KRPS, z.s. a Předseda KRPS, z.s..
Rozhodným obdobím pro činnost KRPS, z.s. je školní rok (od. 1. září do 31. srpna). Orgány

KRPS, z.s. slouží výhradně členům KRPS, z.s.. Případná účast nečlenů KRPS, z.s. na jednání
těchto orgánů je možná pouze na pozvání a se souhlasem statutárního orgánu.
Členská schůze KRPS, z.s.
1.
Členská schůze je shromážděním starších členů KRPS, z.s., je jeho nejvyšším
orgánem a je svolávána statutárním orgánem dle jeho potřeb, avšak nejméně jednou ročně.
Dále je svolána v případě, že o to statutární orgán požádá nejméně jedna třetina starších členů
KRPS, z.s., a to nejpozději v období dvou měsíců od vznesení požadavku.
2.
Oznámení o konání Členské schůze zveřejní statutární orgán na webových stránkách
ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. nejméně 7 dní před jejím konáním a taktéž sdělí tuto informaci všem
svým členům prostřednictvím elektronické komunikace, pokud bude mít k dispozici jejich
aktuální kontaktní údaje.
Členská schůze je schopná usnášet se, je-li přítomná alespoň nadpoloviční většina
3.
starších členů KRPS, z.s.. Pokud není ve stanovenou dobu Členská schůze schopná usnášení,
koná se náhradní zasedání Členské schůze dle § 257 občanského zákoníku (musí být
uskutečněno nejpozději do 6 týdnů od původního termínu, vyhlašuje ho statutární orgán).
Taková Členská schůze však může rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu
řádně svolané Členské schůze a je schopná usnášet se při účasti libovolného počtu členů.
4.
Členská schůze přijímá svá rozhodnutí hlasováním jednotlivých členů, které může být
jak tajné, tak veřejné podle vůle většiny přítomných členů. Usnesení jsou platná schválením
nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
KRPS, z.s.. Pouze pro změnu stanov musí hlasovat minimálně dvě třetiny přítomných členů.
5.

Členská schůze plní zejména tyto úkoly:
-

schvaluje stanovy a jejich změny
volí a odvolává statutární orgán
schvaluje jednací a volební řád
kontroluje a schvaluje hospodaření
může změnit nebo zrušit rozhodnutí statutárního orgánu KRPS, z.s.
rozhoduje o dalších věcech v rámci KRPS, z.s., které si vyhradí
projednává návrhy, podněty a stížnosti členů KRPS, z.s. na schůzi

Předseda KRPS, z.s.
1.
Předseda KRPS, z.s.je statutárním orgánem KRPS, z.s. a řídí jeho běžnou činnost.
Předseda KRPS, z.s. je volen Členskou schůzí na období správního roku. Předseda má právo
zastupovat KRPS, z.s. při veškerých akcích a jednáních, kterých se KRPS, z.s. účastní a má
podpisové právo.
2.
V případě odstoupení Předsedy KRPS, z.s. může Členská schůze kooptovat
náhradního předsedu až do období konání příští volební Členské schůze.

3.

Předseda KRPS, z.s. plní zejména tyto úkoly:
-

svolává Členskou schůzi
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů dle stanov
vede registr členů a databázi kontaktů
vede účetnictví KRPS, z.s., hospodaří s majetkem a spravuje aktiva KRPS, z.s.
ve spolupráci s Členskou schůzí
připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období pro Členskou schůzi
určuje způsob práce KRPS, z.s. a plní úkoly uložené Členskou schůzí

VI. Správní rok
1.

Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

2.
Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů KRPS, z.s., volení
členové jsou vždy voleni na první Členské schůzi nového správního roku.
2.

Správní rok je zároveň účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

VII. Zásady hospodaření KRPS, z.s.
1.
KRPS, z.s. získává finanční a materiální prostředky potřebné pro jeho činnost
především z akcí pořádaných KRPS, z.s. ve smyslu jeho cílů a činnosti dle stanov, darů,
dotací, grantů a výnosů z případného majetku.
2.
KRPS, z.s. je neziskovou organizací a prostředky, kterými disponuje, bude používat
ve smyslu svých cílů a činností vyplývajících ze stanov. Hospodaření KRPS, z.s. se řídí
obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními interními předpisy KRPS, z.s..
3.
Dispoziční právo s finančními prostředky v hotovosti i na účtech má předseda
popřípadě jím písemně zmocněná osoba.
4.
Zpráva o hospodaření bude statutárním orgánem předložena jednou ročně Členské
schůzi.
5.

Jednotliví členové KRPS, z.s. neodpovídají za závazky KRPS, z.s..

6.
V případě ukončení činnosti KRPS, z.s. budou finanční a materiální prostředky a další
aktiva převedena do majetku jiného spolku majícího podobné cíle nebo působícího ve stejné
oblasti. O způsobu rozhodne Členská schůze.
VIII. Kontrola hospodaření KRPS, z.s.
Kontrola hospodaření KRPS, z.s. je prováděna minimálně jedenkrát ročně na výroční členské
schůzi.

IX. Zánik KRPS, z.s.
KRPS, z.s. může, kromě jeho zrušení ve smyslu zákona, zaniknout též v případě dobrovolného

ukončení činnosti nebo přeměnou (zejména sloučením s jiným subjektem). Takový zánik
KRPS, z.s. může být schválen pouze jednomyslným rozhodnutím Členské schůze.

X. Závěrečná ustanovení
1.
Změny a doplňky Stanov KRPS, z.s. provádí pouze Členská schůze řádným
hlasováním. Záležitosti, které nejsou upraveny stanovami, se řídí platnými právními předpisy.
2.

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením Členskou schůzí (22. 12. 2016).

V Lipníku nad Bečvou dne 22. 12. 2016

