Občanské sdružení při Základní škole Oldřichovice je občanským sdružením vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
registrace provedené Ministerstvem vnitra ke dni 7.února 1992, kdy mu bylo rovněž přiděleno
identifikační číslo 75138689. S ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jsou všechna občanská sdružení ex lege transformována na spolky podléhající nové právní
úpravě, a s ohledem na skutečnost, že tento zákon dále ukládá povinnost takto
transformovaným spolkům do 3 let od nabytí jeho účinnosti přizpůsobit dosavadní znění
stanov úpravě nového zákona, přijalo Shromáždění občanského sdružení při Základní
škole Oldřichovice (následně Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole
Oldřichovice) ve své působnosti níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto nové

S T A N O V Y:
Hlava první

Základní ustanovení
Čl. 1
Název a sídlo Spolku
1. Název Spolku zní Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Oldřichovice (dále
jen Spolek).
2. Sídlem Spolku je Základní škola a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275,
příspěvková organizace, Oldřichovice 275, Třinec, PSČ 739 61.
Čl. 2
Účel spolku
1. Účelem Spolku je naplňování společného zájmu, kterým je spolupráce ZŠ
Oldřichovice s rodinou a ostatní veřejností v otázkách:
a) prohlubování spolupráce mezi školou a rodiči,
b) pořádání kulturních a sportovních akcí,
c) pomoci škole prostřednictvím práce rodičů a sponzorováním
2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) a
dalších osob, ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
3. Spolek je nepolitickým svazkem, nezávislým na politických stranách, orgánech státní
moci a správy, ani jiných institucích, zastupující zájmy dětí a mládeže.
4. Spolek je samostatnou právnickou osobou, spolupracuje zejména se Základní školou a
mateřskou školou, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvkovou organizací (dále jen ZŠ
Oldřichovice) i dalšími institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Čl. 3
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou členská schůze jako nejvyšší orgán a kolektivní statutární orgán, který
tvoří výbor spolku, jehož členy jsou předseda a místopředseda.
Hlava druhá

Činnost Spolku
Čl. 4
Hlavní činnost
Hlavní činností sloužící k naplňování účelu Spolku je zejména:
a) všestranná podpora rozvoje ZŠ Oldřichovice přímým sponzorováním nebo usilováním
o získání sponzorských darů,
b) naplňování programu činnosti samostatně zpracovávaným pro každý školní rok
obsahujícím sportovní, kulturní a společenské akce dětí nebo rodičů s dětmi.
Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo
v hospodárném využití spolkového majetku.
Čl. 5
Vedlejší činnost
1. Vedlejší činností Spolku je zejména iniciativně vyhledávat, zprostředkovávat a
poskytovat další formy pomoci rodičů a ostatní veřejnosti pro zabezpečení poslání ZŠ
Oldřichovice, včetně sponzorské a podnikatelské činnosti, za účelem podpory hlavní
činnosti a jejího doplnění nebo hospodárného využití spolkového majetku.
2. Spolek bude vykonávat „Hostinskou činnost“ na základě živnostenského listu (Výpis
z živnostenského rejstříku ze dne 31.3.2014, č.j. 1229/14/ŽÚ/Sik/4, sp. zn.
1229/14/ŽÚ/Sik).
3. Dále bude Spolek provozovat živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1-3 živnostenského zákona“ (citace živnostenského listu).
4. Spolek je oprávněn k „K prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, podle
koncese vydané Městským úřadem v Třinci dne 26.3.2014, č.j. 1229/14/ŽÚ/Sik/3, sp.
zn. 1229/14/ŽÚ/Sik.
5. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy Spolku,
úhradu potřeb dětí a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí dětí nebo
rodičů s dětmi, navštěvujících ZŠ Oldřichovice.

Hlava třetí

Členství ve Spolku
Čl. 6
Vznik a trvání členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu
nesmí být bráněno ze Spolku vystoupit.
2. Členem Spolku se mohou stát s ohledem na účel Spolku zejména zákonní zástupci
žáka ZŠ Oldřichovice, který byl přijat k základnímu vzdělávání na ZŠ Oldřichovice.
Členem Spolku se může stát rovněž každá zletilá svéprávná fyzická osoba, která
vysloví souhlas se stanovami Spolku.
3. Členství ve Spolku vzniká:
a) přijetím za člena Spolku – o přijetí za člena rozhoduje Členská schůze,
b) zaplacením členského příspěvku Spolku, rozhodnutí Členské schůze o vzniku členství
se pak nevyžaduje.
4. Členství ve Spolku zaniká:
a) vystoupením člena Spolku,
b) vyloučením člena Spolku,
c) tehdy, nezaplatí-li člen Spolku členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené
Členskou schůzí ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě
upozorněn,
d) dnem ukončení základního vzdělání všech potomků člena Spolku na ZŠ Oldřichovice,
ledaže tento člen Spolku adresuje Členské schůzi svou žádost o setrvání ve Spolku.
Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Spolku má právo:
a)
b)
c)
d)

aktivně se podílet na každé činnosti Spolku,
volit a být volen do orgánů Spolku,
vznášet své názory, náměty a připomínky,
osobně se účastnit projednávání svých návrhů.

2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat ustanovení stanov Spolku,
b) uhradit členský příspěvek schválený Členskou schůzí do 6 měsíců od jeho schválení,
vzdělává-li se na ZŠ Oldřichovice potomek člena Spolku; vzdělává-li se na
ZŠ Oldřichovice více potomků člena Spolku, platí členský příspěvek pouze za jednoho
potomka.

Čl. 8
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující
údaje:
Fyzické osoby (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefon, email).
Právnické osoby (název, sídlo, IČ, telefon, email, osoba jednající jménem člena ve
Spolku).
2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede
výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi,
který o výpis požádá.
4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti člen spolku vyjadřuje souhlas se
zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena.
Hlava čtvrtá

Orgány Spolku
Čl. 9
Členská schůze
a) Je nejvyšším orgánem Spolku a rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se
Spolku,
b) skládá se ze všech členů Spolku,
c) volí a odvolává ze svých členů předsedu, místopředsedu, pokladníka a zástupce pro
pedagogy ZŠ Oldřichovice,
d) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně, většinou u příležitosti prvních třídních
schůzek, kdy pozvánku obdrží členové společně s pozváním na třídní schůzky, kdy je
zřejmé místo, čas a pořad zasedání,
e) koordinuje činnost Spolku a jeho poslání,
f) vydává a schvaluje vnitřní předpisy (stanovy a další),
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena Spolku a vyloučení člena ze Spolku,
h) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Spolku,
i) schvaluje rozpočet Spolku na kalendářní rok,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,
k) schvaluje členské příspěvky
l) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje
prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
m) není-li členská schůze schopná usnášení, je svoláno další jednání tak, aby se
uskutečnilo nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu neuskutečněného řádného
zasedání. Toto náhradní jednání Členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez
ohledu na počet přítomných členů Spolku,
n) jednání členské schůze jsou neveřejná,
o) z každého zasedání je vyhotovován zápis.

Čl. 10
Statutární orgán
a) Statutárním orgánem je Výbor Spolku. Výbor má 2 členy (předseda a místopředseda)
a je volen členskou schůzí veřejnou volbou. Funkční období členů volených orgánů
Spolku je pětileté.
b) Jménem Spolku jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda. Každý z nich je
oprávněn jednat jménem spolku samostatně. Ve zvláštních případech jsou oprávněni
jednat jménem Spolku další členové Spolku pověřeni výborem.
c) Výbor Spolku svolává předseda nebo místopředseda, na základě pracovního plánu
Spolku.
d) Statutární orgán Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího
ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
Hlava pátá

Zásady hospodaření Spolku
Čl. 11
1. Příjmy Spolku představují v souladu s ustanovením § 217 občanského zákoníku
výsledek vedlejší činnosti Spolku a tvoří je členské příspěvky, dary a výnosy z akcí
pořádaných Spolkem jako je ples a zahradní slavnost konané jedenkrát ročně.
2. Výdaje jsou určeny zejména na úhradu potřeb dětí, včetně materiální a finanční
pomoci ZŠ Oldřichovice.
3. Spolek hospodaří se svým majetkem samostatně, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a dle plánu, schváleného na každý školní rok Členskou schůzí.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník Spolku.
5. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem Spolku a jedenkrát ročně při
výroční členské schůzi.

Hlava šestá

Likvidace Spolku
Čl. 12
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím Členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
Členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Při zániku Spolku rozhoduje o majetku spolku Členská schůze.
Hlava sedmá

Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 13
1. Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí Spolku rodičů a přátel školy při
Základní škole Oldřichovice dne 11.1.2016 v sídle Spolku.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem se zrušují
dosavadní stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod číslem registrace VSC/110037/92-R.
3. Výbor po nabytí účinnosti těchto Stanov a po zřízení spolkového rejstříku založí tyto
Stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů
Spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění pozdějších předpisů).
Stanovy budou uloženy v sídle Spolku.
4. Práva a povinnosti těmito Stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými
právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

