Stanovy „ Spolek Přátel VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.“
Čl. 1
Sdružení „Přátel VOŠ a SPŠ Děčín“, založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.
1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
Čl. 2
Název, forma a sídlo
„ Spolek Přátel VOŠ a SPŠ Děčín, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou původně
založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má
sídlo v Děčíně I., Čs. Armády 10, PSČ 405 01.
Čl. 3
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, v němž se sdružili přátelé
VOŠ a SPŠ stavební, k popularizaci školy pro širokou veřejnost, pořádání sportovních a
kulturně společenských akcí pro studenty a poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti
materiálně technické podpory studentů školy.
Čl. 4
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou:
a) popularizace školy široké veřejnosti, což je hlavním posláním spolku,
b) pořádání sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
c) poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti materiálně technické podpory školy a
studentů.
Čl. 5
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) medializace školy ve sdělovacích prostředcích, pořádání vzdělávacích akcí
b) organizování sportovních a kulturně společenských akcí pro studenty,
c) spolupořádání maturitních plesů studentů a s nimi spojených kulturních akcí,
d) materiálně technická podpora studentů účastnících se oborových studijních soutěží,
e) materiální a technická podpora maturitních zkoušek.
Čl. 6
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým bydlištěm na území České
republiky.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého
bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky
a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Čestným členem se stávají rodiče studentů, kteří podpořili spolek svým příspěvkem.
4. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5. Čestným členem spolku osvobozeným od platby členského příspěvku je zaměstnanec VOŠ a
SPŠ Děčín pracující ve výboru spolku bez nároku na honorář.
5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
6. Člen spolku má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen do těchto
orgánů,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

7. Člen spolku je povinen zejména:
• dodržovat stanovy,
• hájit zájmy spolku a aktivně se podílet na práci spolku,
• sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.
Čl. 7
Zánik členství
Členství zaniká na základě těchto skutečností :
• dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
• úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
• vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze
Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor spolku má
právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku
dle článků těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov;
• zánikem spolku;
• Rozhodnutím členské o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045
odst. 1 NOZ
Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
Čl. 8
Orgány spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří:
• Členská schůze
• Výbor/Předseda
• Kontrolní komise
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor
odvolala,
c) schválila zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
h) rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Usnášení schopná je pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je
usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a pokladníka.
5. Jménem sdružení samostatně jednají předseda, případně místopředseda.
6. Statutární orgán spolku: Výbor a Předseda jsou statutárním orgánem Spolku.
a) Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 3 členy Výboru, členové Výboru zvolí
bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
b) Výbor/Předseda řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i
usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
c) Navenek za Spolek jedná navenek Předseda samostatně nebo spolu dva členové výboru .

d) Výbor/Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné
naplňování poslání Spolku.
e) Výbor/Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
f) Výbor/Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí
a loajalitou.
g) Do působnosti Výboru/Předsedy náleží:
• svolávat Členskou schůzi,
• přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v
rámci spolku,
• dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
• přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
• rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,
pokud pro to existují závažné důvody,
• schvalovat interní organizační normy Spolku.
Čl. 9
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným s předmětem činnosti, zřízenou ve spolupráci s vedením VOŠ a SPŠ Děčín.
Čl. 10
Zánik a likvidace Spolku
a) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
b) Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20
dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem
v sídle Spolku všem členům Spolku.
c) Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů
od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
d) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy budou schváleny na první ustanovující schůzi, účinnosti nabývají dnem registrace
spolku u Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem.
V Děčíně dne 9.11.2015

