Statutu Sdruženírodičů,přáte| a žákůško|y
při soŠa SoU, Pavlákova 3942, 767 86 KroměříŽ, registrovaného dne 18. 3. 1.999
Ministerstvem vnitra pod čís|emv8/1'-Ll39500/99-R (dá|e jen ,,Statut,,), |Č: 68729995,
rozhod| výbor sRPŽs na svém jednání dne ].2. |istopadu 2010 o změně názvu a obsahu
Statutu takto:
Na základě ustanovení č|ánku 7, odstavce

1'. Statut se přejmenovává na ,,Stanovy

2.

1.)

Sdružení.

Text Statutu se dále mění následujícímzpůsobem:

STANOVY
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Sdruženírodičů,přátel ažákůško|y
při střední škole hotelové a služeb v Kroměříži
.,
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Úvootví usrRruovrrví

Č|ánek 1

ruÁzrv sonuŽeruí

Sdruženírodičů,přátel a Žáků ško|y při Střední ško|e hote|ové a s|užeb v Kroměříži
(zkratka sRPŽŠ,dá|e jen ,,Sdružení,, a ,,ško|a,,).

Článek 2

síot-o sonuŽrruí
SídIem Sdruženíjsou prostory ško|y: Pavlákova 3942,76786 Kroměříž.

Č|ánek g

PRÁVNí PoMĚRY SDRUŽENí

1.. Právní poměry Sdruženíse řídí zákonem č. 83/1990 Sb. ze dne 27.3. 1990 o sdružování
občanů,v platném znění, da|šími obecně závaznými právními předpisy a těmito
stanovami.

2.

Sdružení je dobrovolným a nepo|itickým sdruŽením rodičů,zákonných zástupců žákůa
přáte| školy.

/,/

3.

-)

.

"-*---r

Sdruženíje právnickou osobou, která by|a zaregistrována u Ministerstva vnitra' ČeŠká
repub|iky dne 18.3.1999 pod čj. vg/r- u395ool99 R, lČ:
| ..

68729995.

Č|ánek +

PUSOBNOST SDRUZENI

1'. Sdružení vyvíjísvou činnost ve vztahu ke ško|e.

2.

Ve spolupráci s vedením ško|y Sdružení spo|upůsobí zejména při vytváření prostředí pro
vědomostní a dovedností rozvoj žákůško|y.

3.

V rámci své působnosti jedná SdruŽení se ško|ou a výchovnými zařízeními,s orgány
samosprávy a státnísprávy, jinými spo|ečenskými organizacemi a veřejnými institucemi,
a to na základě partnerství a vzájemného respektování.
Č|ánek s

cílr sonuŽe

ruí

1'. SdruŽení je zřízeno za účelemprohloubením spolupráce se ško|ou, a to zejména s cílem
podporovat ty aktivity, které není možnéhradit z rozpočtu školy, ale které přispívají
k rozvoji vědomostí a dovedností žákůško|y, včetně technologického rozvoje a výbavy
školy.

2.

Za

o
o
o
o
.
o
.
.
o
o
o
o

tímto úče|emSdružení zejména:
soustředuje finančnípříspěvky na účtuSdruŽení,
rozvíjívzájemnou spo|upráci rodičůdětí s vedením ško|y,

podporuje zkvalitnění výuky formou finančníchpříspěvků,
pomáhá při organizaci a finančně přispívá na mimoškolníčinnost,

spoIupracuje při zabezpečování a financování exkurzí na prohloubení znaIostí
a dovedností dětí,
podílíse na z|epšenímateriálního zázemí žákůpro ško|níi mimoško|ní účely,

seznamuje vedení ško|y s náměty, připomínkami a stížnostmirodičůa podí|íse
na jejich vyřizování,
seznamuje rodiče s cíli a úko|y ško|y a prob|ematikou jejich dosažení,

přispívá škole dobrovo|nou pomocí svých č|enůi materiálními a finančními

prostředky k zajištění činnosti ško|y a z|epšování škoIního prostředí,
předk|ádá podněty a doporučeník výchovně vzdě|ávací práci ško|y,

podí|íse na činnosti školnísamosprávy a podporuje požadavky ško|y vůčiorgánům
státní správy,
pořádá akce přispívajícíke zlepšení spo|upráce rodičůse školou aŽáky.
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nospooRŘrruí sonuŽrruí
Článek 6

ogrcNÉ zÁsRoy HospoonŘet{í s MAJrrrEM sonuŽrNí

Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně, a to podle p|atných právních
předpisů a rozpočtu, který je schválen na každéhospodářské období Radou Sdružení.
Čerpánírozpočtu musí být řádně zdokumentováno účetnímidoklady a zápisy
Sdružení. Kontro|u hospodařeníprovádí Rada v rámci své revizní činnosti.

z

jednání Rady

Č|ánek z

F|NANČNíZDRoJE sDRUŽENí

Prostředky pro realizaci svých cí|ůa zajištění své činnosti SdruŽenízískává zejména z:

o
.
o
o

příspěvkůč|enůSdružení(výši příspěvku schvaIuje Rada Sdružení),
sponzorských darů právnických a fyzických osob,
státních dotací,
výtěžku z akcí Sdružení.
Č|ánek s

pouŽívÁtv í pnosrŘeorŮ sonuŽrru í

1.

Prostředků Sdružení lze použítpouze

k

realizaci cílůSdružení na zajištění činností

uvedených v č|. 5.

2.

Pro zajištěnípřehledného nakládání s finančnímiprostředky volí Výbor Sdruženíze svých
členůpok|adníka, který vede pokladní knihu a peněžnídeník, kde účtujeveškerý pohyb
finančníchprostřed ků.

3.

Finanční prostředky Sdruženíjsouu|oženy na běžnémúčtuu peněžníhoústavu, který byl
schválen Výborem Sdružení.Z finančních prostředků Sdruženímá pokladník v hotovosti
do 5.000,-Kč k hrazení oprávněných výdajů. Ve výjimečných případech můžemít
v pok|adně hotovost do 30.000,-Kč, a to na dobu maximálně 5 dnů.

4.

Výběr a převod finančních prostředků z běžnéhoúčtuSdruŽeníje samostatně oprávněn
pok|adník, předseda, případně da|ší č|en Výboru. Za tímto účelema V tomto smyslu je u
peněŽního ústavu zřízen podpisový vzor.

5.

V případě zániku Sdruženípřechází |ikvidačnízůstatekdo majetku Střední školy hote|ové
a s|užeb Kroměříž, která jej rozdělí ve smyslu cí|ůSdruženíuvedených v článku 5 těchto
stanov.

cAsT

1il.

oRGÁNY SDRUŽENí
Článek 9

ČlrrusrvÍvr sonuŽeruí

].. Č|eny SdruŽení jsou z|eti|í občanéa da|šífyzické osoby, zejména rodiče ŽákŮ a přáte|é
ško|y, kteří mají zájem spo|upracovat se Sdruženímpři jeho činnosti směřující k realizaci

cílůSdružení.

z.

Č|enem se můŽe stát kaŽdý, kdo vys|oví souh|as se stanovami SdruŽení.

3.

Č|enstvívzniká po zaplacení schvá|eného příspěvku na přís|ušnéobdobí (zpravid|a ško|ní
rok).
Č|ánek to

VALNÁ HRoMADA

1.

Nejvyššímorgánem Sdružení je Valná hromada, které se skládá ze všech č|enůSdruŽení.
S výjimkou rozhodnutí o zrušení Sdružení (viz č|. ].7 odst. 2) rozhoduje Va|ná hromada
prostou většinou h|asů.

z'

Va|ná hromada zasedá nejméně jednou do roka. Na svém zasedání schva|uje a jmenuje
členy Rady Sdružení a vyjadřuje se ke všem otázkám souvisejícíms činnostíSdruŽení.

3.

V případě nutnosti přijetí zvláště závažného rozhodnutí svo|ává Výbor mimořádně
zasedání Valné hromady.
Č|ánek tt
RADA SDRUŽENí

L.

Rada Sdružení(dá|e jen ,,Rada,,) je nejvyššímvýkonným orgánem Sdružení.

z.

Rada je s|ožena ze zástupců všech tříd, které si jednot|ivé třídy zvo|í pro zastupování na
jednání Rady.

3.
4.

Rada

volía navrhuje Výbor Sdružení.

Rada na svém zasedání projednává da|šíokruhy činností,které nejsou stanovami

Vymezeny, schva|uje výšku ročníhopříspěvku členůSdružení, schvaIuje rozpočet Sdružení
podle návrhu Výboru Sdružení,schva|uje výročnízprávu o stavu hospodaření Sdruženía
projednává otázky spojené s řešením chodu a s cí|i Sdružení.

5.

Rada je usnášeníschopná pokud je přítomno více neŽ !l4 č|enůRady. Usnesení Rady je
přijato, jestliže s ním vys|oví souh|as nadpolovičnívětšina přítomných členůRady.

6.

Člen můŽe hlasovat i per rol|am, tzn. v případě své nepřítomnosti na zasedání písemně, a
to prostřednictvím e.mai|u. H|asování per rollam musí být učiněno před jednáním Výboru
a z vyjádření h|asujícího musí být zřejmý projev jeho vů|e.

7.
8.

9.

Zasedání Rady řídí předseda Sdružení.
Ze zasedání Rady pořizuje určený č|en výboru zápis, kterého správnost stvrzuje předseda
a jeden č|en výboru. Výbor vydává rozhodnutí ve formě usnesení, která jsou číslována
/
je o nich veden písemný přehled. Rozhodnutí Rady můžebýt pozměněno, nebo zrušeno----*..,",
pouze jiným rozhodnutím Rady.

a ,.

Při projednávání otázek souvisejících s prací ško|y zve Výbor

na

jednání ředite|e ško|y,

popřípadě da|šízástupce ško|y.
Č|ánek tz

vÝeon sonuŽrr!í
1'. Výbor Sdruženímá minimá|ně 3 členy. Výbor, včetně předsedy a místopředsedy, je vo|en
na období 1 roku. Členem Výboru je vŽdy i pok|adník Sdružení.

z.

Výbor je podřízen a odpovědný Radě.

3.

Zasedání Výboru SdruŽení se konají zpravid|a čtyřikrát ročně. Jednání svolává a vede
předseda Sdružení, který je zároveň i předsedou Výboru.

4,

Jednání Výboru i Rady se můŽe s poradním h|asem zúčastnitkaždý č|en Sdružení,který
o to projeví zájem.

5.

Výbor rozhoduje ve věcech výslovně svěřených do jeho pravomoci těmito stanovami a ve
všech dalších věcech týkajícíchse činnosti Sdružení,které nejsou těmito stanovami
svěřeny k rozhodování předsedovi SdruŽení, Výbor je však oprávněn posoudit popřípadě
zrušit rozhodnutí předsedy a věci sám rozhodnout.

6.

Výbor navrhuje rozpočet Sdruženína přís|ušnýrok a předkládá jej Radě ke schválení. Řeší
problémy, které vyvstanou z jednání Rady.

7.

Předseda Sdruženíje povinen svo|at mimořádné zasedání Výboru, požádají-|i o to
aIespoň jeho dva č|enové.

8.

Výbor je schopný usnášení, je-|i přítomna aIespoň nadpolovičnívětšina jeho členů.Výbor
rozhoduje prostou většinou přítomných č|enů,při rovnosti h|asů rozhoduje h|as předsedy
SdruŽení.
Č|ánek 13

STATUTÁRNí oRGÁN

1.
z.
3.

Statutárním orgánem Sdruženíje jeho předseda, který Sdruženízastupuje v právních
vztazích a navenek.
výjimkou podpisu na bankovním dokladu dle článku 8. těchto stanov se podepisování
za Sdružení děje tak, že k názvu SdruŽení připojí předseda svůj podpis.

S

Předseda SdruŽení je odpovědný Radě. Předsedu SdruŽení volí ze svých členůa
odvo|ává Rada, a to na dobu jednoho roku. Funkce předsedy Sdruženízaniká současně
s jeho funkcí č|ena Výboru, předseda je však oprávněn vykonávat všechna práva, která
mu ná|ežejí, do doby, než bude zvo|en nový předseda.

Předseda Sdruženíje oprávněn rozhodovat o všech otázkách a přijímat všechna
opatření, která souvisejí se zajišťováním běžného,zejména hospodářského chodu
Sdružení.

5.

Předseda Sdruženínení oprávněn rozhodovat o poskytování příspěvků z prostředků /
Sdružení,pokud jej tím Výbor svým rozhodnutím v jednot|ivém případu nebo pro urč*ý*Ž
vymezený okruh případůnepověří.

6.

V rámci svých pravomocí je předseda Sdružení oprávněn zejména:

a)
b)

7.

udě|ovat plné moci právním zástupcům Sdružení dIe rozhodnutí Výboru,

rozhodovat o nákupu provozního materiá|u s pořizovací hodnotou do ]-.000 Kč,
zajišťovat finančníkrytí drobného vydání do výše 1.000 Kč,

c)

uzavírat sponzorské smlouvy,

d)

spolu s pok|adníkem zajišťovat kontakt s bankou, kde má SdruŽení zřízený účet,
zpracovávat ročníuzávěrku a výročnízprávu o hospodaření SdruŽení, podávat
Žádosti o poskytování dotací ze státního rozpočtu a da|šíúkoly spojené s
ekonomickým chodem Sdružení,

e)

rozhodovat v jiných otázkách nebo přijímat jiná opatření, která jsou nezbytná k
zajištění běŽného chodu Sdružení.Rada můžeokruh těchto otázek a opatření
b|íževymezit svým rozhodnutím.

Předsedu Sdruženízastupuje místopředseda, kterého rovněž volí a odvo|ává Rada
Sdružení.
Č|ánek ].4

REVIZNíČlNNosT
L.

Revizní činnost vykonává zvolený č|en Rady, a to na obdobíjednoho roku.

2.

V rámci revizní činnosti doh|ížína výkon činnosti Výboru a Rady. Vyjadřuje se k výroční
zprávě o hospodaření Sdružení. Za tímto úče|emkontro|uje účetnídok|ady, peněžní
deník a pok|adní knihu a jejich vypracování v souladu s právními předpisy o účetnictví.
Výsledky své kontroIní činnosti předkládá Radě na jejím nás|edujícím jednání.

3.

Pokud je to účelně,můŽe Rada zřídit revizní komisi. Revizní komise má tři č|eny. Vo|í ji
a odvolává Rada. Předsedu revizní komise vo|í revizní komise ze svých č|enů,a to na
obdobíjednoho roku.
Zasedání revizní komise se konají zpravidla dvakrát do roka. Svolává je předseda revizní
komise. Předseda je povinen svoIat mimořádné zasedání revizní komise, požádají-li o to
a|espoň dva její č|enové.
Č|ánek 1s

Funkce v orgánech Sdruženíje moŽné se vzdát písemným proh|ášením adresovaným
předsedovi Sdružení.

2.

Předseda Sdruženíadresuje písemnéprohlášení o vzdání se své funkce Výboru. Funkce
zaniká up|ynutím jednoho měsíce ode dne doručenípísemnéhoproh|ášení.
6

3.

4.

Při obsazování uvolněné funkce předsedy se použije ustanovení čl. 13 odst. 3 těchto
stanov. o obsazování uvo|něných funkcí členůVýboru a revizní komise rozhoduje Rada
nadpo|oviční většinou přítomných členů.
Funkce v orgánech Sdruženíjsou vykonávány bez nároku na odměnu.

čÁsr lv.
sPoLEčNÁ, PŘEcHoDNÁ n ávĚnrČruÁ UsTANoVENí
Článek 1.6
ZMĚNA sTANoV

o změnách stanov rozhoduje Rada,

a

to nadpolovičnívětšinou všech č|enůRady.
Č]ánek 17

ZRUŠENí.ZÁNlK A LlKV|DACE SDRUŽENí
L.

Sdružení je za|oženo na dobu neurčitou.

z.

Sdružení můžebýt zrušeno jen rozhodnutím schváleným nadpoloviční většinou všech
členůValné hromady.

3.

Zánik Sdružení a její |ikvidace se řídípříslušným právním ustanovením občanského a
obchodního zákoníku s tím, že likvidátora jmenuje a jeho odměnu navrhuje Rada a
schvaluje Shromáždění.

4'

Likvidační zůstatek se použije podle č|. 8 odst. 5 těchto stanov.
Č|ánek 1g

zÁvĚneČruÁ usrnruovrruí
Dnem schvá]ení nabývá přejmenování a změna Statutu p|atnosti a účinnosti.

Schvá|eno v Kroměříži dne 12. |istopadu 2010

LA.
JUDr., Ph

Antonín KOMENDA, Ph.D.
předseda sRPŽŠ

