Stanovy Občanského sdružení Studánka, z. s.
Čl. I. Název a sídlo
1.
2.
3.

Název spolku: Občanské sdružení Studánka.
Sídlo spolku je na adrese: Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 - Kamýk.
Právní postavení spolku: Občanské sdružení Studánka je spolkem dle zákona č. 89/2012,
Občanský zákoník, v platném znění.

Čl. II. Činnost
1.

2.

3.
4.

Základní cíle činnosti Občanského sdružení Studánka (dále jen Spolek) jsou tyto:
a) Podpora Církevní mate ské školy Studánka, sídlem Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4,
IČ 6137ř310 (dále jen CMŠ).
b) Zprost edkování spolupráce mezi CMŠ a rodiči zapsaných dětí.
c) Zprost edkování spolupráce mezi CMŠ, Arcibiskupstvím pražským jako
z izovatelem CMŠ, ímskokatolickou farností v Praze 4 – Lhotce (dále jen KF
Lhotka) a dalšími sp átelenými farnostmi.
d) Podpora k esťanských hodnot.
Svých základních cílů dosahuje Spolek zejména po ádáním a spolupo ádáním akcí se
sportovním, výtvarným a environmentálním zamě ením s důrazem na k esťanské
hodnoty pro děti z CMŠ i pro ve ejnost, zejména pro rodiče s dětmi a pro mládež
v městské části Praha 12 a okolí.
Spolek se podílí a spolupůsobí na tom, aby výchova dětí v CMŠ probíhala na
k esťanském základě.
Spolek spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi sledujícími obdobné cíle.

Čl. III. Členové Spolku
1.

2.
3.

Členy Spolku jsou zejména rodiče dětí docházejících do CMŠ. V p ípadě p ijetí dítěte do
CMŠ se členem Spolku může stát alespoň jeden z rodičů dítěte, a to na základě
rozhodnutí o p ijetí dítěte do CMŠ. Členství ve Spolku vzniká na základě vyplnění
a odevzdání p ihlášky do Spolku, a to p edsedovi spolku.
Minimální počet členů Spolku je 10.
O p ijetí jiných osob za člena Spolku rozhoduje Rada Spolku na základě písemné
p ihlášky. V p ípadě nep ijetí se může žadatel odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí
je konečné.
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4.

5.

6.

7.

8.

Členové Spolku se podle svých možností účastní činnosti Spolku. Členové spolku dále
platí členské p íspěvky. O výši členských p íspěvků rozhoduje členská schůze Spolku dle
ustanovení článku č. Čl. VI., odst. 5, písm. b) těchto stanov.
V p ípadě nezaplacení členských p íspěvků může Rada Spolku rozhodnout, na základě
žádosti člena Spolku, o splácení dlužných částek formou splátek nebo, ve výjimečných
p ípadech, dlužnou částku odpustit.
V p ípadě nezaplacení členských p íspěvků ve výši p esahující dvě měsíční splátky
členského p íspěvku a není-li postupováno dle odst. 5 tohoto článku, obdrží člen spolku
výzvu k doplacení členských p íspěvků.
Právem člena Spolku je volit a být volen do orgánů Spolku, podílet se na ízení a kontrole
všech činností Spolku tak, jak je upravují stanovy. Dalším právem člena Spolku je
p edkládat návrhy na zlepšení činnosti Spolku, vznášet p ipomínky a dotazy na orgány
Spolku a být o nich, resp. o jejich vy ízení, včas informován.
Členství ve Spolku zaniká:
a) ukončením docházky dětí člena Spolku do CMŠ, a to k poslednímu dni kalendá ního
měsíce, kdy dítě člena spolku ukončilo docházku do CMŠ. Pokud si p eje rodič
dítěte, které docházelo do CMŠ a který byl členem Spolku, zůstat členem Spolku i
poté, podá písemnou p ihlášku a postupuje se dle odstavce 3 tohoto článku,
b) na vlastní písemnou žádost doručenou Radě Spolku,
c) vyloučením člena rozhodnutím členské schůze (zejména v p ípadě vážného porušení
Stanov, vážného poškození zájmů či dobrého jména Spolku),
d) pokud člen ve stanovené lhůtě nezaplatí členský p íspěvek, vyjma p ípadu, kdy se
postupuje dle odstavce 5 tohoto článku.

Čl. IV. Sympatizant Spolku
1.
2.

3.
4.

5.

Sympatizantem Spolku se může stát každý, kdo souhlasí s jeho činností a chce být
dohodnutou formou informován o akcích Spolku.
O p ijetí osoby za Sympatizanta Spolku rozhoduje Rada Spolku na základě písemné
p ihlášky. V p ípadě nep ijetí se může žadatel odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí
je konečné.
Povinností Sympatizanta Spolku je platit p íspěvek Sympatizanta a podle svých možností
dbát o dobré jméno Spolku.
Statut sympatizanta Spolku zaniká:
a) na vlastní písemnou žádost doručenou Radě Spolku,
b) po nezaplacení p íspěvku Sympatizanta za dva kalendá ní roky,
c) rozhodnutím Rady Spolku, pokud Sympatizant svým jednáním poškozuje zájmy či
dobré jméno Spolku.
Proti rozhodnutí Rady Spolku se může odvolat k Členské schůzi, jejíž rozhodnutí je
konečné.
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Čl. V. Orgány Spolku
1.
2.
3.
4.

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze Spolku.
Výkonným orgánem Spolku je Rada Spolku.
Statutárním orgánem Spolku je p edseda Rady Spolku.
Kontrolním orgánem Spolku je kontrolní komise Spolku.

Čl. VI. Členská schůze Spolku
1. Členská schůze Spolku (dále jen členská schůze) se schází nejméně dvakrát do roka.
2. Členská schůze je svolávána p edsedou Rady nebo jím pově eným členem Spolku
v termínu stanoveném Radou Spolku.
3. Členská schůze je ve ejná.
4. Členská schůze je usnášeníschopná za p ítomnosti nadpoloviční většiny členů Spolku.
5. Členská schůze Spolku dále:
a)
schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
b)
schvaluje výši členského p íspěvku a výši p íspěvku Sympatizanta,
c)
volí a odvolává členy Rady a kontrolní komise Spolku,
d)
bere na vědomí zprávu o práci CMŠ p ednesenou editelem CMŠ či jím pově eným
zástupcem,
e)
schvaluje zprávu kontrolní komise Spolku o kontrole hospoda ení Spolku.

Čl. VII. Rada Spolku
1. Radu Spolku (dále jen Rada) volí členská schůze Spolku a její volební období trvá jeden
rok od zvolení. Rada má zpravidla lichý počet členů. Doporučeno je 7, nejméně však 5
členů.
2. Členové Rady jsou oprávněni jednat jménem Spolku dle pově ení p edsedy Rady.
3. Rada se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce a projednává otázky týkající se činnosti
Spolku a CMŠ.
4. Duchovní KF Lhotka nebo zástupce z izovatele CMŠ se mohou účastnit schůzí Rady
Spolku i členské schůze Spolku, a to s hlasem poradním. Rada intenzivně spolupracuje a
pravidelně informuje o své činnosti administrátora KF Lhotka, v odůvodněných
p ípadech z izovatele CMŠ.
5. Rada je usnášeníschopná za p ítomnosti nadpoloviční většiny členů Rady.
6. Z každé schůze Rady je vyhotoven zápis, jenž je vystaven na webových stránkách CMŠ.
7. Rada hospoda í s finančními prost edky Spolku.
8. Rada pově uje své členy konkrétními úkoly a vytvo ením zájmových komisí, které jsou jí
z izovány podle pot eby.
9. Členství v Radě je čestné.
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Čl. VIII. Členové rady Spolku
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Členem rady Spolku je P edseda Rady, pokladník a člen Rady. Funkce p edsedy,
pokladníka a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné a nemohou je též
vykonávat osoby blízké.
P edseda Rady, pokladník Rady ani člen kontrolní komise nesmějí být
v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k CMŠ.
Jestliže některý z členů Rady p ekročí meze svého oprávnění a z jeho jednání vznikne
škoda Spolku, nese za takové jednání právní odpovědnost.
V p ípadě odstoupení některého člena Rady ze své funkce dojde k doplňovacím volbám
p i nejbližší členské schůzi Spolku.
Bude-li počet členů Rady nižší než 5, je nutné svolat členskou schůzi do 30 dnů ode dne,
kdy počet členů klesl pod 5.
P edseda Rady
a)
stojí v čele Rady Spolku,
b)
je volen členy Rady z jejich st edu na funkční období jeden rok,
c)
vede schůzi Rady,
d)
může pově it jiného člena Rady svoláním schůze Rady nebo členské schůze Spolku
a zajištěním účasti pozvaných hostů,
e)
nakládá s finančními prost edky Spolku; může nakládáním s finančními prost edky
Spolku pově it také dalšího člena Rady.
f)
rozhoduje o akcích Spolku v době mezi konáním schůze Rady, a to v souladu
s pově ením Rady, členské schůze, stanov Spolku a platnými zákony,
g)
zastupuje Spolek navenek.
h)
V p ípadě p ekážek ve výkonu funkce p edsedy Rady p ebírá jeho pravomoci
zástupce volený Radou.
i)
P edseda Rady je ze své funkce odvolatelný Radou Spolku.
Pokladník Rady
a)
je volen členy Rady z jejich st edu na funkční období jeden rok,
b)
vybírá členské p íspěvky a vede hospodá skou agendu,
c)
se svě enými prost edky hospoda í co nejúčelněji,
d)
pravidelně a podle pot eby informuje Radu o provedených účetních operacích,
e)
vede tzv. otev ené účetnictví tak, aby každý člen Spolku mohl na požádání
nahlédnout do běžného účtu či účetních výkazů, pokud tuto činnost neprovádí
účetní,
f)
sestavuje roční účetní uzávěrku, návrh rozpočtu a návrh na výši p íspěvku;
p edkládá je Radě Spolku a členské schůzi Spolku ke schválení, pokud tuto činnost
neprovádí účetní.
g)
Pokladník Rady je ze své funkce odvolatelný Radou Spolku.
Člen Rady
a)
se zúčastňuje schůzí Rady a spolurozhoduje o všech aktivitách Spolku,
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b)
c)

vykonává práce, kterými ho Rada pově ila,
o své činnosti informuje Radu na pravidelných schůzích.

Čl. IX. Kontrolní komise Spolku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolní komise Spolku má 3 členy volené členskou schůzí Spolku.
Člen kontrolní komise nemůže být současně členem Rady.
Členská schůze sdružení volí ze členů kontrolní komise jejího p edsedu. Kontrolní
komise provádí kontrolu hospoda ení s finančními prost edky Spolku.
Revizi účtů provádí dle vlastního uvážení, nejméně však jednou za kalendá ní rok.
Kontrolní komisi svolává její p edseda a o provedené revizi vyhotovuje zápis, který
p edkládá členské schůzi ke schválení.
Členství v kontrolní komisi je čestné.

Čl. X. Zásady hospodaření
1.
2.

3.

Spolek disponuje zaplacenými p íspěvky a dary poskytovanými Spolku.
Získané finanční prost edky mohou být použity na
a)
provozní výdaje Spolku,
b)
p íspěvky na kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti dětí navštěvujících CMŠ,
c)
p íspěvky na vybavení CMŠ,
d)
p íspěvky na pobyt dětí v p írodě a ekologické aktivity CMŠ,
e)
drobné dárky dětem navštěvujícím CMŠ p i různých p íležitostech,
f)
p íspěvky na ekonomické výdaje CMŠ,
g)
jiné výdaje schválené členskou schůzí nebo Radou.
Členové Spolku, kte í organizují kulturní či jiné akce Spolku, tzv. hlavní koordináto i,
p edloží Radě plánovaný rozpočet akce a po realizaci p edloží vyúčtování akce.

Čl. XI. Ukončení činnosti Spolku
1.
2.

Spolek ukončí činnost rozhodnutím členské schůze Spolku.
P i ukončení činnosti Spolku p echází finanční prost edky a veškerý majetek na CMŠ,
p i společném zániku Spolku a CMŠ pak p echází finanční prost edky a veškerý
majetek na KF Lhotka, pokud nerozhodne členská schůze Spolku p i ukončení
činnosti Spolku jinak.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení
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1.
2.
3.

Těmito Stanovami se ruší Stanovy Občanského sdružení Studánka p ijaté dne
30. 1. 2012.
Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí Spolku.
Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí Spolku dne 10. 9. 2015.
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