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Komunitní škola Kašava, z. s. 

Stanovy spolku 

 

Čl. I. 

Název, forma a sídlo 

Spolek Komunitní škola Kašava, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

Sídlo spolku: Kašava 193, 763 19 Kašava 

Čl. II. 

Účel spolku 

Účelem spolku je podpora výchovné a vzdělávací činnosti základní a mateřské školy a 

zprostředkování dobrovolných formálních či neformálních vzdělávacích a zájmových aktivit 

pro všechny občany komunity s cílem zvýšení kvality vzdělání a života v obci Kašava a v 

okolních obcích. Budování a kultivace partnerství a místní komunity s ohledem na roli obcí 

v EU, zejména koordinaci vzájemného celoživotního vzdělávání s využitím potenciálu členů 

i občanů pro zvýšení společenské, kulturní, sociální a vzdělanostní úrovně občanů obce 

Kašava a okolních obcí. 

Čl. III. 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v č. II., co by společného zájmu jeho 

členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících aktivit: 

a) zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých formou jednorázových akcí a besed či 

dlouhodobých kurzů zaměřených na různé činnosti a oblasti 

b) výchova a vzdělávání dětí v dětských skupinách 

c) realizace projektů a aktivit směřujících k rozvoji vzdělanosti a ke sblížení místní 

komunity 

Čl. IV. 

Členství ve spolku 

Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, případně cizí státní příslušník 

vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Každou právnickou osobu 

zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem. Členství ve spolku vzniká na základě 

schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém 

nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na 

ustavující schůzi spolku. 



   

Komunitní škola Kašava, z. s.  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Kašava 193, 763 19 KAŠAVA                                                                                                                                                                 IČO: 01546643                                                                                                              

 

1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit předsedu spolku,  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky výkonné radě,  

d) podílet se na praktické činnosti spolku.  

2. Člen spolku má povinnost:  

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,  

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy spolku,  

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce.  

3. Členství ve spolku zaniká:  

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,  

b) úmrtím člena,  

c) zánikem spolku,  

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní 

zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu 

spolku porušuje tyto stanovy,  

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

Čl. V. 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 

b) výkonná rada, 

c) předseda, 

d) koordinátor, 

e) pokladník. 

 

Čl. VI. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej, 

c) schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

d) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na další období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 
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f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

g) rozhoduje o zániku spolku, 

h) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku 

písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a 

to nejpozději 14 dní před jeho konáním. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů 

spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý 

člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny. 

 

Čl. VII. 

Výkonná rada 

Výkonná rada sdružení se skládá z předsedy a nejméně dvou členů sdružení volených 

členskou schůzí: koordinátora a pokladníka. Zajišťuje úkoly uložené jí členskou schůzí. 

Připravuje program členské schůze, zprávy o činnosti a hospodaření. 

 

 

Čl. VIII. 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech 

pracovních záležitostech. Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, o těchto 

rozhodnutích následně informuje výkonnou radu a při nejbližší příležitosti také členy 

spolku. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec 

spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den 

následujícího po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 

 

Čl. IX. 

Koordinátor 

Koordinátor je člen sdružení zvolený členskou schůzí na období 3 let. Odpovídá zejména za 

praktickou realizaci činností zajišťovaných sdružením a organizuje. 
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Čl. X. 

Pokladník 

Pokladník je člen sdružení zvolený členskou schůzí na období 3 let. Má na starosti výběr 

členských příspěvků, proplácí všechny účty, vede pokladní deník a připravuje zprávu o 

hospodaření na výroční zasedání. 

 

Čl. XI. 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

1. Při zániku dobrovolným rozpuštěním rozhodne členská schůze o způsobu majetkového 

vypořádání. 

2. V případě zániku sdružení se majetek vypořádá dle zákona. Pokud způsob vypořádání ze 

zákona nevyplývá, rozhodne o něm výkonná rada.  

3. Nebude-li z objektivních důvodů členská schůze moci rozhodnout, rozhodne výkonná 

rada sdružení. 

 

 

Účinnost od 1. 4. 2015 

 

 

V Kašavě dne 3. 3. 2015 

 

Zapsal:  ..................................................................................................... 

  Mgr. Zdeněk Vlk 


