STANOVY
Sdružení na podporu Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno, z. s.
I.
Název a sídlo
1. Název spolku:
Sdružení na podporu Cyrilometodějské církevní základní školy, Lerchova 65, Brno, z. s.
2. Sídlo spolku:
Lerchova 344/65, Stránice, 602 00 Brno.
II.
Účel spolku
Účelem spolku je poskytování pomoci Cyrilometodějské církevní základní škole v Brně,
Lerchova 65 při rozvíjení výchovné a vzdělávací činnosti.
III.
Cíle činnosti spolku
V rámci svého účelu je cílem činnosti spolku poskytovat duchovní, finanční i hmotnou podporu
školních a mimoškolních aktivit, zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních
hodnot a projektů rozvoje jazykové, estetické a etické výchovy žáků včetně výpomoci sociálně
slabším žákům.
IV.
Členství
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která
podá písemnou přihlášku do spolku, a která současně projeví písemně souhlas se
stanovami spolku a podporuje účel a cíle spolku.
O přijetí za člena rozhoduje výbor na svém nejbližším zasedání po doručení písemné
přihlášky.
Člen spolku má právo:
1. účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
2. volit členy výboru a revizní komise a být volen za člena některého z těchto orgánů,
3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
4. podílet se na praktické činnosti spolku.
Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
2. aktivně hájit zájmy spolku, podílet se na činnosti spolku, přispívat k naplnění účelu
spolku a zdržet se jednání, které by mohlo zájmy spolku ohrozit,
3. platit členské příspěvky.
Porušení těchto povinností může být důvodem pro vyloučení člena ze spolku.
Členství ve spolku zaniká:
1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku výboru spolku,
2. úmrtím člena nebo zánikem člena,
3. zánikem spolku,
4. vyloučením člena valnou hromadou,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Seznam členů spolku nebude zpřístupněn a uveřejněn. Zároveň je však výbor oprávněn
rozhodnout o zpřístupnění a uveřejnění seznamu členů; členové spolku s takovým
rozhodnutím výboru, a tedy se zpřístupněním a uveřejněním seznamu členů souhlasí.
Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství, a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů.
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7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
V.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou valná hromada, výbor a revizní komise.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
3. Výbor je statutárním orgánem spolku.
VI.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze členů spolku – valná hromada.
2. Valná hromada:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy výboru a odvolává je,
c) volí členy revizní komise a odvolává je,
d) rozhoduje o výši členského příspěvku,
e) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
f) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
g) schvaluje rozpočet,
h) rozhoduje o vyloučení členů,
i) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
j) rozhoduje o zániku spolku.
3. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
4. Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou výboru nebo kterýmkoliv členem výboru
spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho
měsíce zasedání valné hromady, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina
členů spolku. Pozvánku na zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce,
případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději 15 dní před
jeho konáním. Součástí pozvánky je návrh programu zasedání.
5. Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech
členů spolku. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Každý člen má
při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
7. Není-li na svolaném zasedání valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda výboru
nebo kterýkoliv člen výboru nové zasedání valné hromady; v takovém případě je valná
hromada usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna desetina všech
členů spolku.
8. Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání valné hromady, který byl uveden v
pozvánce, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů spolku.
9. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné
hromady.
10. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, ustanovení §§ 248 až 257 občanského zákoníku
se použijí na valnou hromadu obdobně.
VII.
Výbor
1. Statutárním orgánem spolku a výkonným orgánem spolku je výbor, který je oprávněn za něj
jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn činit za spolek právní úkony, sjednávat
smlouvy, rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o
všech jejich pracovních záležitostech.
Výbor má 6 členů. Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let. Členem výboru
může být jen člen spolku nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem
spolku.
Členy výboru volí valná hromada na dobu dvou let.
Členství ve výboru je čestné.
Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech jeho členů.
Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů výboru. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. V případě rovnosti počtu hlasů při hlasování výboru
má předseda rozhodující hlas.
Pokud je k platnosti jednání za spolek předepsaná písemná forma, podepisuje za spolek
předseda a místopředseda nebo předseda a další člen výboru nebo místopředseda a další
člen výboru.
Výbor zvolí svého předsedu. Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a
vyřizuje běžné záležitosti spolku.
Výbor zvolí svého místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu výboru při jeho
dlouhodobější nepřítomnosti.
Předseda výboru je povinen:
a) svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. VI. těchto stanov,
b) vést řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
VIII.
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.
2. Revizní komise sleduje dodržování stanov spolku a plnění obecně závazných předpisů.
3. Revizní komise má 3 členy. Členem revizní komise může být jen fyzická osoba starší 18 let.
Členem revizní komise může být jen člen spolku nebo člen statutárního orgánu právnické
osoby, která je členem spolku. Členem revizní komise nemůže být člen výboru spolku.
4. Členy revizní komise volí valná hromada na dobu dvou let.
5. Členství v revizní komisi je čestné.
6. Revizní komise má přístup ke všem podkladům rozhodovací a hospodářské činnosti spolku.
Revizní komise je tříčlenná, jmenuje a odvolává ji valná hromada. Výkon funkce v revizní
komisi je čestný. Výbor je povine poskytnout revizní komisi součinnost.
IX.
Zásady hospodaření
1. Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, a těmito stanovami.
2. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky jeho členů, dary a dotace, příjmy ze vzdělávací a jiné
činnosti v souladu s cíly spolku.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na podporu cílů spolku.
4. Kontrolu hospodaření provádí na pokyn výboru nebo valné hromady revizní komise.
VIII.
Zánik spolku
1.

2.

Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, které musí schválit dvoutřetinová většina
přítomných členů. V tomto případě valná hromada rozhodne, jak bude naloženo s
majetkem spolku.
Spolek dále zaniká zákonem stanoveným způsobem.
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