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STANOVY SPOLKU 

Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s. 

 

Článek I 

Název spolku 

Název spolku je: Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s. (dále jen spolek) 

 

Článek II 

Sídlo spolku 

Sídlem spolku je obec: Oslavany, část Padochov. 

 

Článek III 

Účel spolku 

Cílem spolku je spolupráce s Mateřskou školou Duha Oslavany, pracoviště Padochov za účelem 

vytváření podmínek pro zlepšení činnosti mateřské školy v oblasti výchovné, materiální a 

zájmové. Zajišťovat finanční pomoc škole za pomocí akcí organizovaných pro děti. Zajišťovat 

materiální pomoc pro zlepšení vnitřního prostředí a okolí mateřské školy. Organizovat dobrovolné 

výpomoci při údržbě mateřské školy a zahrady. Pomáhat získávat sponzory. Zlepšit komunikaci 

mezi rodiči a vedením mateřské školy. Zapojit více rodiče do dění v mateřské škole.  

 

Článek IV 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem se mohou stát:  

a) jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která zaplatí členský příspěvek a souhlasí se 

stanovami a cíli spolku, členství je dobrovolné;  

2. Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku, jehož 

roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a 

současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.  

3. Práva člena spolku: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,  

c) volit orgány spolku, 

d) být volen do orgánů spolku, 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku 

4. Povinnosti člena spolku: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 
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d) platit členské příspěvky. 

5. Členský příspěvek při vzniku členství je splatný do 3 dnů ode dne podání přihlášky do 

spolku v hotovosti k rukám pokladníka nebo na účet spolku. Členský příspěvek na další 

správní rok je splatný do 30.9. správního roku v hotovosti k rukám pokladníka nebo na 

účet spolku.  

6. Členství ve spolku zaniká vystoupením, čímž se rozumí předáním písemné odhlášky člena 

spolku předsedovi spolku. Neuhradí-li člen členský příspěvek ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku, jeho členství ve spolku zaniká dnem následujícím po dni splatnosti členského 

příspěvku (to nebrání obnovení členství podání nové přihlášky a zaplacením členského 

příspěvku). Členství zaniká také způsoby uvedenými v § 237 a násl. obč. zákoníku. 

7. Při zániku členství se zaplacený členský příspěvek nevrací.   

 

Článek V 

Orgány spolku 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát 

za rok nebo jinak podle potřeby. 

2. Členové spolku tvoří společně členskou schůzi.  

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. 

Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. 

4. Každý člen má jeden hlas. 

 

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku 

1. Statutárním orgánem spolku je jeden (1) předseda, který je volen výborem veřejnou 

volbou  

2. Spolek zastupuje předseda ve všech věcech a právních jednáních. V případě potřeby 

jedná jménem spolku člen výboru k tomu zmocněný na základě plné moci udělené 

předsedou spolku.  

3. Předseda je povinen: 

• informovat výbor a členskou schůzi o právních jednáních, které učinil jménem 

spolku,  

• svolávat zasedání výboru a členské schůze nejméně jedenkrát ročně, 

• vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

• archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,  

• jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku a 

strategický plán spolku pro další rok, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři 

měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu. 

 

Oddíl 3 – Výbor a pokladník 

a) Výbor 
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1. Výbor spolku představuje organizační a poradní orgán spolku.  

2. Členy výboru volí členská schůze. Výbor spolku má 3 členy.   

3. Výbor volí ze svých členů předsedu a pokladníka. Výbor předsedu a pokladníka může 

odvolat.    

4. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního 

plánu spolku nebo dle potřeby.  

b) Pokladník 

1. Pokladníka volí výbor ze svých členů. 

2. Pokladník se účastní jednání výboru a provádí hospodaření spolku a výplaty prostředků 

dle pokynů výboru.  

3. Pokladník po skončení správního roku připravuje zprávu o hospodaření spolku, kterou 

předkládá k projednání a schválení členské schůzi.  

 

Článek VI 

Správní rok 

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

vznikem spolku a končí 31.srpna 2016.  

2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku a také hospodářský rok pro 

účely vedení účetnictví dle zákona o účetnictví. 

 

Článek VII 

Zásady hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém 

vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, jinak pokyny výboru nebo členské schůze. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze 

jmění a sponzorské dary. 

3. Způsob užití příjmů musí být v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

4. Hospodaření spolku a výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke 

schválení výboru spolku. 

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

 

Článek VIII 

Kontrola hospodaření 

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem, a jedenkrát ročně při výroční 

členské schůzi. 

 

Článek IX 

Zánik spolku 
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1. Spolek se zrušuje: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze spolku, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

2. Po zrušení spolku bude provedena likvidace a případný výtěžek likvidace bude použit na 

financování MŠ Duha Oslavany, pobočka Padochov.  

3. Po provedení likvidace bude proveden výmaz spolku z veřejného rejstříku, čímž spolek 

zanikne.  

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku 

ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí. 

3. Prvním předsedou spolku byla na první schůzi výboru zvolena paní Zuzana Fiedlerová, 

bytem Padochov 242, 664 91 Oslavany, datum narození 26.4.1979. 

 

V Padochově dne 22. 2. 2016 

 


