
STANOVY

„SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ G8MB“

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Občanské sdružení rodičů a příznivců G8MB, o. s., IČO: 228 92 621, je samostatnou právnickou

osobou založenou v roce 2011 dle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

ve znění pozdějších předpisů, za účelem kooperace Občanského sdružení s Gymnáziem Mladá

Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti školy v oblasti výchovné, materiální

a zájmové.

2. V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 01. 01.

2014 svoji právní formu na spolek.

3. V souvislosti  s přechodem na  novou  právní  úpravu  proto  mění  Občanské sdružení  rodičů  a

příznivců  G8MB  v Mladé  Boleslavi  svůj  název  a  přijímá  nové  stanovy  tak,  aby  tyto  plně

odpovídaly ustanovením zákona č. 89P2012 Sb. (Občanský zákoník).

4. Název spolku:Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z. s. (dále jen „Spolek“).

5. Sídlo spolku: Mladá Boleslav, Palackého ul. 191/1. 293 01.

6. Spolek je založen na dobu neurčitou.

7. Spolek  navazuje  svou  činností  i  hospodařením  na  předchozí  aktivity  „Občanského  sdružení

rodičů a příznivců G8MB, o. s.“.

Článek II

Cíle, poslání a účel spolku

     Cílem, posláním a účelem Spolku je zejména:

1. Spolupráce Spolku s Gymnáziem Mladá Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení

činností školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové;

2. Finanční pomoc Spolku škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných

pro  žáky  školy,  např.  při  organizování  soutěží,  činnosti  kroužků,  knižních  odměn,  exkurzí,

návštěvy  muzeí,  sportovních  akcí,  adaptačních  pobytů,  zeměpisných  a  biologických  praktik,

vybavení školy apod.

3. Materiální pomoc Spolku při zlepšování školního prostředí školy;

4. Pomoc Spolku při získávání sponzorů.



Článek III

Členství a členský příspěvek

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem

Spolku a chce působit v jeho rámci a má zájem na stálém zlepšování činnosti školy.

2. Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné, členem se může stát také každý občan,

který  není  rodičem  žáka  školy  a  jakákoliv  právnická  osoba,  která  má  zájem  na  stálém

zlepšování činnosti školy a které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

3. Členství ve Spolku vzniká:

i. Zaplacením  členského  příspěvku,  jehož  výši,  splatnost  a  způsob  úhrady  určuje

Shromáždění delegátů Spolku,  pro příslušný školní rok;  Členský příspěvek je vždy

stanoven jako minimální  s tím, že kterýkoliv  člen Spolku  může dobrovolně uhradit

členský příspěvek vyšší.

ii. Zaplacením  členského  příspěvku  současně  člen  Spolku  projevuje  vůli  být  vázán

těmito stanovami Spolku.

4. Členství Spolku zaniká:

i. Nezaplacením členského příspěvku, a to ani v prodloužené lhůtě;

ii. Vystoupením člena Spolku, doručením písemného sdělení Výboru Spolku;

iii. Skončením docházky dítěte člena Spolku do Gymnázia Mladá Boleslav,  ledaže by

tento člen Spolku požádal Spolek o pokračování v členství;

iv. Vyloučením člena Spolku na základě závažného poručené stanov Spolku, o vyloučení

rozhodne Shromáždění delegátů;

v. Úmrtím člena; a

vi. Zánikem Spolku

5. Každý člen Spolku je oprávněn:

i. Podílet se na činnosti Spolku, tj. účastnit se naplňování cílů Spolku;

ii. Zúčastnit se schůzí Spolku;

iii. Předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku a spolupráci se školou;

iv. Být informován o finančním hospodaření Spolku; a

v. Být volen do orgánů Spolku.

6. Každý člen Spolku je povinen:

i. Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi;

ii. Řádně platit stanovený členský příspěvek; a

iii. Zachovávat dobré jméno Spolku



7. Členu Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po písemné výzvě Spolku v dodatečně

poskytnuté  lhůtě,  zaniká  členství  ve  Spolku.  Dodatečná  lhůta  k zaplacení  členského

příspěvku činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy Spolku.

Článek IV

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou

i. Shromáždění delegátů;

ii. Výbor; a

iii. Kontrolní komise

2. Funkční období členů orgánů Spolku je nejdéle pětileté, s možností jejich opětovného zvolení.

Článek V

Shromáždění delegátů

1. Shromáždění  delegátů  je  nejvyšším  orgánem  Spolku,  kde  uplatňují  členové  Spolku

prostřednictvím  volených  zástupců  jednotlivých  tříd,  odsouhlasených  nadpoloviční  většinou

přítomných zástupců žáků – své právo řídit záležitosti Spolku, kontrolovat činnost Spolku a jeho

orgánů.

2. Shromáždění delegátů plní působnost členské schůze v rozsahu uvedeném v těchto stanovách.

3. Shromáždění  delegátů  je  tvořeno  jedním  voleným zástupcem jednotlivých  tříd  a  svolává  se

nejméně jednou ročně.

4. Shromáždění  delegátů  je  usnášeníschopné,  je-li  účastna  alespoň  prostá  většina  delegátů.

Usnesení  jsou  přijata  prostou  většinou  hlasů  delegátů  přítomných  v době  usnášení.  Každý

delegát má jeden hlas.

5. Ze Shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výboru a do zápisu ze

Shromáždění delegátů může nahlédnout každý člen Spolku.

6. Shromáždění delegátů:

i. Volí  nejméně  tříčlenný  Výbor  Spolku,  a  to  vždy  jednoho  předsedu,  jednoho

místopředsedu a jednoho nebo více členů;

ii. Volí tříčlennou Kontrolní komisi Sdružení;

iii. Projednává zprávu Výboru o činnosti Spolku;

iv. Navrhuje nové stanovy Spolku a rozhoduje o jejich změně;

v. Usnáší se o výši členského příspěvku Spolku;

vi. Schvaluje roční rozpočet Spolku; a

vii. Schvaluje dobrovolné rozpuštění Spolku.



Článek VI

Výbor

1. Výkonným orgánem Spolku je Výbor, který za svou činnost odpovídá Shromáždění delegátů. 

2. Výbor Spolku svolává Shromáždění delegátů.

3. V období mezi shromážděními řídí veškerou činnost Spolku, tj. rozhoduje o všech záležitostech

Spolku, pokud není stanoveno jinak v těchto stanovách.

4. Členy Výboru volí Shromáždění delegátů. Výbor má nejméně tři členy: předsedu, místopředsedu

jednoho nebo více členů;

5. Předseda je oprávněn zastupovat Spolek navenek a jednat jeho jménem a podepisovat listiny

Spolku.  V nepřítomnosti  předsedy  vykonává  jeho  povinnosti  místopředseda.  Ostatní  členové

Výboru  mohou  jednat  jménem  Spolku  jen  na  základě  písemného  zmocnění,  uděleného

předsedou Spolku.

6. Výbor jmenuje hospodáře Spolku.

7. K jednání Výboru Spolku je zván předseda Kontrolní komise.

8. Výbor  se  usnáší  prostou  většinou  hlasů  přítomných  členů  Výboru,  přičemž  Výbor  je

usnášeníschopný při nadpolovičním počtu přítomných členů.

9. Každý člen Výboru přítomný na jednání Výboru má při rozhodování jeden hlas.

10. Ze schůze Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výboru. Zápisy jsou na vyžádání

k nahlédnutí každému členu Spolku.

Článek VII

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku a tvoří ji nejméně tři volení členové, které volí

Shromáždění delegátů.

2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise.

3. Základní činnost Kontrolní komise:

i. Vykonává dohled nad hospodařením Spolku a nejméně dvakrát ročně prování kontrolu

hospodaření Spolku;

ii. Upozorňuje Výbor Spolku a Shromáždění delegátů na zjištěné nedostatky, podává návrhy

na jejich odstranění a kontroluje jejich odstranění;

iii. Má právo pozastavit  rozhodnutí Výboru Spolku,  které je v rozporu s právními předpisy

nebo stanovami Spolku nebo které odporují  cílům Spolku.  Pozastavení rozhodnutí má

platnost do konání Shromáždění delegátů, které má v tomto případě povinnost Kontrolní

komise svolat.

iv. Předseda Kontrolní komise Spolku má právo zúčastnit se schůzí Výboru Spolku a jednat

jménem Kontrolní komise Spolku.

v. Kontrolní  komise  se  usnáší  prostou  většinou  hlasů  přítomných  členů  a  je

usnášeníschopná při nadpolovičním počtu přítomných členů.



Článek VIII

Majetek a zásady hospodaření

1. Spolek  jako  česká  právnická  osoba  je  oprávněn  v souladu  s obecně  závaznými  právními

předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý a nemovitý majetek.

2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:

i. Z členských příspěvků, které od členů Spolku vybírá pověřený člen Spolku nebo pověřený

zástupce školy,  který vybrané členské příspěvky odvede podle pokynů Výboru Spolku

hospodáři Spolku případně na bankovní účet Spolku;

ii. Z dobrovolných darů rodičů žáků školy, ať jsou či nejsou členy Spolku;

iii. Z příjmů  z drobné  výdělečné  činnosti  (školních  akcí),  jako  koncerty,  ples,  školní

akademie, sportovní přebory atd.;

iv. Z darů dalších členů Spolku, kteří nejsou rodiči žáků školy, případně právnických osob,

sponzorů.

3. Prostředky Spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem

Spolku především pro:

i. Krytí nákladů účasti žáků školy na různých soutěžích, exkurzích, výletech apod.;

ii. Krytí nákladů pořádaných školních soutěží, konferencí, workshopů apod.;

iii. Ceny,  knižní  odměny  žáků  za  reprezentaci  školy  na  veřejnosti  a  výborné  umístění

v soutěžích;

iv. Pořízení některých učebních pomůcek a materiálů pro výuku jako darů škole;

v. Částečnou úhradu nákladů na zájezdy vybraným školním kolektivům jako odměna za

jejich činnost;

vi. Ocenění nejlepších žáků školy, zejména absolventů;

vii. Úhradu jiných drobných výdajů školy či Spolku, schválených výborem.

4. Výdaje Spolku nesmí překročit v žádném okamžiku jeho příjmy. Plánované výdaje schváleného

rozpočtu hospodaření jsou vždy limitovány plněním plánovaných příjmů Spolku.

5. Finanční  prostředky  Spolku  jsou vedeny v hotovosti  i  na  bankovním účtu Spolku.  Dispoziční

právo k účtu Spolku má předseda Spolku a hospodář Spolku, případně jiná, Výborem určená

osoba.

6. S ohledem  na  skutečnost,  že  Spolek  navazuje  na  činnost  Občanského  sdružení  rodičů  a

příznivců  G8MB,  o.s.  při  gymnáziu  v Mladé  Boleslavi,  přebírá  na  sebe  veškerá  práva  a

povinnosti, které tomuto občanskému sdružení příslušely, a respektuje veškerá rozhodnutí přijatá

tímto  sdružením  Veškeré  finanční  prostředky  shromážděné  sdružením  před  vznikem Spolku

použije k uskutečnění cílů stanovených sdružením.



7. Členy Spolku se k datu jeho vzniku stávají všichni členové složky Občanské Sdružení rodičů a

příznivců G8MB, o.s. při gymnáziu v Mladé Boleslavi, kteří zaplatili členský příspěvek pro školní

rok 2015/2016.

8. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Článek IX

Zánik Spolku

1. Spolek zaniká:

i. Zrušením spolku s likvidací;

ii. Fúzí spolků;

iii. Rozdělením Spolku; a

iv. Dobrovolným rozpuštěním.

2. O zániku Spolku rozhoduje Shromáždění delegátů a Výbor tuto skutečnost oznamuje orgánům,

u kterých je Spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva

a závazky Spolku.

3. Zánik Spolku ohlásí předseda výboru řediteli školy.

4. Zaniká-li  Spolek  likvidací,  likvidační  zůstatek  připadne Gymnáziu  v Mladé Boleslavi,  které  jej

použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

Článek X

Závěrečné ustanovení

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména

ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje Shromáždění delegátů písemným zápisem.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 11.4. 2019

V  Mladé Boleslavi dne 11.4.2019

Znění  těchto  stanov  bylo  schváleno na schůzi  Shromáždění  delegátů  konané dne 11.4.  2019,  jejíž

konání je potvrzeno i zápisem ze dne 11.4.2019.


