Stanovy spolku
vypracované v souladu s § 218 a násl. zákona č. 89/2012 S., občanského zákoníku

I.
Úvodní ustanovení

Název spolku:

Děti, zapsaný spolek

Identifikační číslo:

68308957

Sídlo spolku:

Spartakovců 1153/5, Ostrava – Poruba, 708 00

II
Právní postavení spolku

Děti je spolkem sdružujícím fyzické osoby. Je organizací vytvořenou na demokratických
zásadách a principu dobrovolnosti. Spolek má právní subjektivitu.

III
Základní cíle činnosti spolku

Cílem spolku je:
1. příprava, podpora a realizace širokého spektra akcí pro žáky, pedagogy, rodiče a
veřejnost, které posílí a zvýší prestiž ZŠ pro sluchově postižené v regionu
2. spolupráce dle finančních a personálních možností se Základní školou pro sluchově
postižené a Mateřskou školou pro sluchově postižené, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace na modernizaci materiálních, didaktických prostředků a technického
vybavení školy a zkvalitnění výuky a pobytu žáků na škole
3. podpora aktivit školy, zaměřených na pomoc rodinám sluchově postižených
4. podílení se na humanitárních a nevýdělečných akcích jiných občanských sdružení,
nadací a obecně prospěšných organizací, které svým charakterem souvisí se zájmy
žáků školy a mohou zajistit lepší kvalitu jejich vzdělávání a všech mimoškolních aktivit
5. poskytování příspěvků z prostředků spolku žákům ze sociálně slabého a méně
podnětného prostředí a tak jim umožnit, aby se plnohodnotně zapojili do činností
organizovaných školou a mohli se účastnit akcí pořádaných spolkem

6. podpora nových, netradičních, experimentálních forem výuky a výchovy
7. organizace a spoluorganizace soutěží, besed a přednášek
8. poskytování finančních příspěvků a zakoupení cen, odměn a výplat honorářů
souvisejících s činnosti spolku

IV
Členství

1. Členem spolku mohou být osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíly
spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká zápisem do seznamu členů.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) zánikem spolku
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady

V
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit do orgánů spolku
c) být volen do orgánů spolku
d) obracet se na orgány s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) platit členský příspěvek ve výši a termínu, který odsouhlasí valná hromada

VI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku
3. Valná hromada se schází:
a) pravidelně jako výroční (jednou ročně) a volební (jednou za pět let) v místě sídla
spolku, pokud poslední výroční valná hromada nestanoví jinak
b) podle potřeby valnou hromadu svolává předseda spolku nebo výbor spolku.
4. Valná hromada musí být svolána do jednoho měsíce od data kdy:
a) požádá předsedu spolku nebo výbor spolku o svolání nejméně třetina členů spolku
b) klesne počet členů výboru pod polovinu volených členů

5. Bližší informace o konání valné hromady musí být oznámeny obvyklou formou v sídle spolku
a to nejméně 10 dní před konáním valné hromady

6. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu pěti let členy výboru, předsedu, místopředsedu a členy revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zániku spolku
f) schvaluje výši členského příspěvku na následující kalendářní rok

7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Hlasovací právo členů je rovné. K přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů spolku.

Výbor

1.
2.
3.
4.
5.

Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě
Výbor má 5 členů
Výbor řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady
Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 2x ročně.
Výbor zejména:
a) koordinuje činnost spolku
b) svolává valnou hromadu
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku
6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů
7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizní komise má 3 členy
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valní hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnosti.

VII

Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda jedná navenek jménem spolku.

VIII
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem
2. Zdroj majetku jsou zejména
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku
c) příjmy z činnosti příjmy z činností při naplňování cílů spolku
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční závěrky.

IX
Zánik spolku

1. Spolek zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

X
Závěrečná ustanovení

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy,
kultury, politiky, sportu školství aj., kteří podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají jmenovací
listinu čestného člena spolku.

Schváleno valnou hromadou dne 7. 5. 2018

Předseda: Riegel Tomáš

