STANOVY SPOLKU
Spolek rodičů a přátel Domu dětí a mládeže ve Strakonicích

1)

2)
3)
4)

I
Název a sídlo, působnost a charakter Spolku
Spolek rodičů a přátel Domu dětí a mládeže ve Strakonicích je nezávislým spolkem občanů,
zejména rodičů a jiných zákonných zástupců dětí činných v Domě dětí a mládeže ve Strakonicích
(dále jen „DDM“), přátel DDM, případně právnických osob sdružených na základě
dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Spolek používá název Spolek rodičů a přátel Domu dětí a mládeže ve Strakonicích (dále jen
"Spolek").
Sídlem Spolku jsou Strakonice.
Spolek působí na celém území České republiky, Spolek se nečlení na pobočné spolky.

II
Činnost Spolku
1) Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy členů,
kdy účelem Spolku je:
- koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a DDM;
- účinná a dobrovolná pomoc DDM při plnění aktivit DDM;
- respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
- koncepce výchovně vzdělávací práce DDM;
- podpora materiálních podmínek DDM;
- vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a pedagogickými pracovníky;
- organizace společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu DDM
a do této instituce přihlášených dětí a spolupráce na těchto akcích.
Spolek se dále vyjadřuje k činnosti a provozu DDM, k hygienickým podmínkám a ke školnímu
vzdělávacímu programu DDM.
2) K podpoře hlavních činností a k dosažení základních cílů Spolku vyvíjí Spolek dále tyto
činnosti:
- zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění v DDM, právech a povinnostech dětí,
zákonných zástupců a pedagogických pracovníků a seznamuje rodiče, zákonné zástupce s
výchovně vzdělávacími cíli a úkoly DDM a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
- podporuje aktivní spolupráci rodičů, jiných zákonných zástupců a jejich zapojení do dění v
DDM;
- seznamuje vedení DDM s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, zákonných zástupců a
podílí se na jejich vyřizování;
- přispívá DDM materiálními a finančními prostředky na zajišťování činnosti a zlepšování
prostředí DDM, apod.;
- pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků
nebo movitých věci apod.;
- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové Spolku
mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci DDM;
- působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině.
3) Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.
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III
Členství
1) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,
zejména rodiče dětí, navštěvujících jednotlivé aktivity DDM. Členství se váže na osobu člena, je
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem Spolku může být i
právnická osoba.
2) Fyzická osoba nebo právnická osoba se stává členem doručením vyplněné přihlášky výboru Spolku a
zaplacením členského příspěvku, nebo jiného finančního příspěvku. Výbor Spolku, může odmítnout přijetí
žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo
být ohroženo řádné plnění poslání Spolku, a vrátí příspěvek odmítnutého žadatele, pokud jej přijal.
Členský příspěvek se hradí jednou ročně vždy na začátku nového školního roku, nejpozději do 30.
listopadu příslušného kalendářního roku a dále vždy při vstupu do Spolku během probíhajícího školního
roku a to v plné výši, nejpozději do 30-ti dnů od data podání přihlášky.
3) Členství ve Spolku skončí:
- dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení
členství Spolku,
- úmrtím člena nebo zánikem člena,
- vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze Spolku; výbor
Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen porušuje stanovy, zanedbává členské
povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění účelů Spolku,
- nezaplacením členských příspěvků do konce školního roku,
- zánikem Spolku.
4) Práva členů:
- účastnit se činnosti Spolku,
- být pravidelně informován o dění ve Spolku,
- užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny,
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání,
- volit a být volen do orgánů Spolku.
5) Povinnosti členů:
- platit členské příspěvky,
- dodržovat stanovy Spolku,
- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
6) Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.
7) Výbor Spolku vede seznam členů, který je neveřejný, a je v něm zaznamenáno jméno a příjmení člena
Spolku, jeho datum narození, adresa bydliště, event. kontaktní e-mailová adresa, příp. telefonní číslo,
datum úhrady členského příspěvku, u právnických osob, které jsou členy Spolku pak adresa sídla,
identifikační číslo, výše finančního příspěvku, jméno a výše uvedené kontaktní údaje na osobu, která
takového člena Spolku zastupuje.
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IV
Orgány Spolku
1) Orgány Spolku jsou:
a) Členská schůze,
b) Výbor,
c) Revizní komise,

2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je
upraven dále ve stanovách a v interních předpisech Spolku.
3) Členská schůze je tvořena shromážděním členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.
4) Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod
polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství
ve volených orgánech zaniká kromě smrti člena voleného orgánu odvoláním člena voleného orgánu
členskou schůzí. Opakovaná volba členů volených orgánů je možná.

V
Členská schůze
1) Členská schůze tvořená členy Spolku je jeho nejvyšším orgánem. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti Spolku,
b) rozhodovat o změně stanov,
c) volit a odvolávat členy volených orgánů,
d) volit a odvolávat hospodáře Spolku,
d) schvalovat výsledek hospodaření,
e) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;
f) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o zrušení Spolku s likvidací.
2) Členská schůze je svolávána Výborem Spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok a dále vždy,
když o to požádá nejméně jedna třetina všech členů Spolku.
Oznámení o konání členské schůze Spolku zveřejní Výbor na vhodném místě sídla Spolku (například na
nástěnce), na vhodném místě v sídle DDM, na webových stránkách DDM (www.ddmstrakonice.cz) a
dále prostřednictvím pedagogických pracovníků, kteří organizačně odpovídají za jednotlivé zájmové
kroužky (například písemným oznámením, příp. e-mailovým oznámením na e-mailový kontakt člena), a
to nejméně 30 dnů před jejím konáním.
3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
Není-li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, svolá Výbor náhradní zasedání členské
schůze, tak aby se konalo nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
4) Zasedání členské schůze se může konat též formou dílčích členských schůzí, kdy za dílčí členskou
schůzi se považují tzv. informační schůzky pro jednotlivé zájmové útvary konané začátkem školního roku
a případně i během něj. Termín a místo konání se oznamuje na nástěnce v DDM a na webových stránkách
DDM Strakonice.
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VI
Výbor
1) Výbor je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi, a řídí činnost
Spolku v souladu se zákonem a stanovami po celé své funkční období. Členství ve výboru vzniká volbou
na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů a to nadpoloviční většinou přítomných členů.
Funkční období je stanoveno na pět let. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Člen výboru může být
zvolen hospodářem Spolku. Členové výboru volí předsedu, který řídí činnost výboru.

2) Výbor je svoláván předsedou, který stojí v čele výboru, podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Výbor má 3 členy. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru
mají stejnou váhu a výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Na schůzi Výboru mohou
být zváni dle potřeby hosté.
3) Výbor řídí činnost Spolku:
- svolává členskou schůzi,
- projednává zprávu o činnosti DDM, výroční zprávu;
- vede evidenci členů Spolku;
- projednává změny ve stanovách Spolku;
- přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření;
- posuzuje návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládá tyto návrhy členské
schůzi;
- stanovuje výše a splatnost členských příspěvků, rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí
členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
- dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;
- přijímá členy, rozhoduje o jejich vyloučení, event. zachování členství i po té, kdy děti přestanou
navštěvovat aktivity DDM;
- pověřuje předsedu Spolku k úkonům, které jsou nad rámec běžných záležitostí Spolku;
- vydává interní směrnice Spolku;
- informuje o svých rozhodnutích členy Spolku na členské schůzi, event. prostřednictvím webových
stránek DDM.
4) Výbor Spolku může v dílčích věcech zmocnit další osobu. Plná moc musí být v takovém případě
udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí
obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
5) Za výbor jednají vždy dva jeho členové.
6) Výbor navrhuje členské schůzi hospodáře Spolku.

VII.
Hospodář
1) Hospodář je členem Spolku a zajišťuje běžné provozní záležitosti Spolku s péčí řádného
hospodáře.
2) Hospodář Spolku podává Výboru zprávu o hospodaření na každé výborové schůzi.
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VIII
Revizní Komise
1) Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Revizní komise má tři členy, které volí a odvolává
členská schůze. Členství v revizní komisi není slučitelné se členstvím ve statutárním orgánu Spolku.
Členové revizní komise volí předsedu, který řídí činnost revizní komise.
2) Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu
se stanovami a právními předpisy.
3) Zjistí-li Revizní komise nebo její pověřený člen nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i
další orgány určené stanovami.
4) Kontrola hospodaření se provádí podle potřeby, nejméně 2x ročně. Provádí ji revizní komise zvolená na
zasedání členské schůze Spolku. Revizní komise sleduje skladbu a funkci rozpočtu, zdroje finančních
prostředků, způsob získávání, uložení a vyúčtování jmění Spolku, použití prostředků, plnění rozpočtu a
výdaje mimo rozpočet, kontroluje účetní dokumentaci. Revizní komise provede o kontrole zápis.
IX
Zánik Spolku
1) Spolek zaniká:
- zrušením Spolku s likvidací,
- fúzí Spolků,
- rozdělením Spolku.
2) Zaniká-li Spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne DDM, který jej použije k veřejně prospěšným
cílům.
X
Závěrečná ustanoveni
Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí sdružení konanou dne 18.12.2015.

Ve Strakonicích dne 21.12.2015

členka výboru:
Ing. Zdeňka Vlčková, nar. 18.6.1951
Katovice čp. 321

předseda výboru:
Miroslav Hanuš, nar. 26.6.1970
Strakonice, Zadní Ptákovice čp. 5
členka výboru:
Iveta Gruzovská, nar. 18.8.1964
bytem Strakonice, Zahradní čp. 863
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