STANOVY SPOLKU
KLUB ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA V ZASTÁVCE, Z. S.

čl. I
Úvodní ustanovení
Název: Klub absolventů Gymnázia v Zastávce, z. s.
Sídlo: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, U Školy 39, 664 84 Zastávka
Zapsaný spolek Klub absolventů Gymnázia v Zastávce, z. s. (dále jen „spolek“) je zapsaným spolkem
ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou
způsobilou k právnímu jednání.
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování
společného zájmu, kterým je pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí pro
absolventy i stávající žáky Gymnázia v Zastávce.

čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je zejména:
a) pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí pro absolventy i stávající
žáky gymnázia
b) navázání kontaktů s absolventy a organizování jejich spolupráce se školou
c) podpora činnosti Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce, p. o. a posílení tradice školy
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

čl. III
Činnost spolku
Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování účelu spolku,
tak jak je stanoven v čl. II. Spolek se podílí zejména na:
a) pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí pro absolventy i stávající
žáky gymnázia
b) podpora činnosti Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce, p. o. a posílení tradice školy
Finanční prostředky, které spolek svou činností nabude, lze použít pouze pro spolkovou činnost
případně pro správu spolku.

čl. IV
Členství
Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Klub absolventů Gymnázia v Zastávce, z. s. (dále jen
„člen“) se může stát každá fyzická osoba, která byla žákem a zakončila studium maturitní zkouškou na
střední škole v Zastávce. O případných výjimkách rozhoduje Rada spolku.
Členství vzniká dnem schválení členství schůzí Rady spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno
a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rok absolvování, jméno třídního učitele, telefonické
spojení nebo e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení
členství výboru
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení;
Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku
nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení
d) nezaplacením členských příspěvků
e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu
Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být do nich volen
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
d) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
Povinnosti členů:
a) zaplatit členský příspěvek
b) hájit dobré zájmy klubu, chránit a zachovávat dobré jméno spolku
c) dodržovat stanovy spolku
Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.

čl. V
Orgány spolku
Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) Rada spolku
c) předseda a místopředseda spolku
d) ekonom spolku
e) revizní skupina

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov
b) zvolila na pětileté funkční období šest nestálých členů Rady spolku, případně tuto Radu spolku
odvolala. Stálým členem Rady spolku je ředitel Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace. Stálý člen nemůže být zvolen předsedou rady ani zastávat jinou
funkci v Radě spolku. Místo stálého člena může být neobsazeno.
c) zvolila revizní skupinu
d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
e) určila koncepci činnosti spolku na další období
f)

stanovila výši členského příspěvku

g) schválila rozpočet spolku na příští období
h) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku
i)

rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní
členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho
přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo
pokladníka odvolat.
Rada spolku je sedmičlenná a je jeho statutárním orgánem. Šestice nestálých členů rady je volena
na 5 let. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud jsou
přítomni alespoň 3 nestálí členové a předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže
pro něj hlasovala většina přítomných členů. Pokud je rovný počet hlasů, rozhoduje hlas předsedy nebo
místopředsedy. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku
povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
Předseda i místopředseda zastupují spolek ve všech věcech. Jejich funkční období je pětileté.
Předseda i místopředseda jsou voleni Radou spolku.
Ekonom spolku je jmenován Radou spolku. Je Radě spolku odpovědný za věcné i formální
vedení účetnictví a je spolu s předsedou a místopředsedou spolku oprávněn nakládat
s prostředky spolku k účelům stanovených statutem spolku a podle pokynů předsedy
a místopředsedy. Ekonomovi přísluší odměna stanovená Radou spolku.
Revizní skupina spolku je volena členskou schůzí vždy na období tří kalendářních let. Revizní
skupinu tvoří tři volení revizoři, kteří si ze svého středu volí předsedu Revizní skupiny. Funkce
revizora je neslučitelná s funkcí předsedy, místopředsedy nebo s funkcí člena Rady spolku.
Revizoři kontrolují hospodaření s majetkem spolku. K tomu jsou oprávněni nahlížet do účetních
dokladů, evidencí apod. a vyžadovat vysvětlení od členů Rady spolku a ekonoma spolku.
O výsledcích kontrol podávají zprávu na jednání členské schůze spolu s opatřeními navrhovanými
k nápravě zjištěných závad a nedostatků. O dílčích výsledcích kontrol informují Radu spolku.
Vyjadřují se k výročním účtům hospodaření spolku za hodnocené období. Bez jejich vyjádření
nemůže členská schůze zprávu o činnosti a hospodaření spolku schválit.

čl. VI
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí,
příjmy z organizování společenských akcí a případnými dary od fyzických a právnických osob či
přidělenými granty a z výnosů těchto prostředků. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené
s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
Rada spolku může rozpočtovým opatřením změnit rozpočtovou položku až o 50 %.
S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
Členům spolku se v případě zániku členství nevrací členský příspěvek.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené
Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace.
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Čl. VII
Závěrečná ustanovení
Právní otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

