Stanovy občanského sdružení Škamna
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Sdružení je dobrovolným nepolitickým zájmovým sdružením s právní subjektivitou ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění.
2. Název sdružení: Škamna
3. Sídlo: Náměstí 9. května 68, 251 65 Ondřejov
4. Cíl činnosti: Cílem sdružení je podporovat výuku na Základní škole bratří Fričů
v Ondřejově a vzdělávací i zájmové aktivity jejích žáků.

II. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Členy sdružení mohou být především rodiče, příp. zákonní zástupci žáků Základní školy
bratří Fričů v Ondřejově.
2. Členy sdružení mohou být také další fyzické osoby starší 18 let a osoby právnické. Jejich
přijetí za člena je však podmíněno souhlasem představenstva.
3. Členství vzniká na základě písemné přihlášky ke dni zaplacení členského příspěvku.
4. Minimální výše ročního členského příspěvku je 50,– Kč. Horní hranice příspěvku není
omezena.
5. Členství zaniká:
a) Písemným vystoupením člena ze sdružení;
b) Úmrtím člena;
c) Zánikem člena-právnické osoby;
d) Nezaplacením ročního členského příspěvku nejpozději k 15. říjnu běžného školního
roku;
e) Zrušením členství.
6. Členství může být zrušeno rozhodnutím představenstva, pouze však v případě, že člen
závažným způsobem narušuje činnost sdružení.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ
1. Člen má právo především:
a) Volit a být volen do orgánů sdružení;
b) Obracet se na orgány sdružení s podněty;
c) Být informován o činnosti a hospodaření sdružení.
2. Člen má za povinnost především:
a) Řídit se stanovami;
b) Podle vlastních možností se podílet na činnosti sdružení.

IV. ORGÁNY SDRUŽENÍ
1. Orgány sdružení jsou:
a) Valná hromada;
b) Představenstvo;
c) Revizní komise.
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V. VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové sdružení. Se souhlasem představenstva
se mohou valné hromady zúčastnit také hosté, ti však nemají právo hlasování.
3. Člena sdružení, který je rodičem žáka Základní školy bratří Fričů v Ondřejově, může
v případě nepřítomnosti plnohodnotně zastupovat druhý z rodičů žáka.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo jednou v každém školním roce, v případě potřeby
častěji.
5. Valnou hromadu může svolat také kterýkoli člen představenstva nebo revizní komise,
pouze však v některém z těchto případů:
a) Od konání poslední valné hromady uplynulo více než 15 měsíců;
b) V důsledku odstoupení nebo úmrtí přestalo být představenstvo usnášeníschopné;
c) Došlo ke zjištění, že některá z osob oprávněných k nakládání s majetkem sdružení tak
činí v neprospěch sdružení či v rozporu s cíli sdružení nebo v rozporu s platným
usnesením orgánu sdružení, a tuto situaci není možno rozumně řešit jinak, než
svoláním valné hromady;
d) O svolání valné hromady písemně požádala alespoň třetina všech členů sdružení.
6. Valnou hromadu je třeba svolat zveřejněním pozvánky nejpozději tři týdny před datem
konání. Zveřejnění musí proběhnout tak, aby se o konání valné hromady mohli dozvědět
všichni členové sdružení. Prakticky je třeba pozvánku zveřejnit na alespoň dvou místech
z následujících:
a) Vývěska sdružení, pokud existuje;
b) Webové stránky sdružení, pokud existují;
c) Úřední deska obce Ondřejov;
d) Vývěska u vchodu do Základní školy bratří Fričů v Ondřejově;
e) Dopis všem členům sdružení.
7. Valná hromada zejména:
a) Schvaluje plán sdružení a rámcový rozpočet pro následující období;
b) Volí členy představenstva a revizní komise;
c) Odvolává členy představenstva a revizní komise;
d) Rozhoduje o změně stanov sdružení;
e) Rozhoduje o zániku sdružení a způsobu následného majetkového vypořádání;
8. Valná hromada může rozhodnout také o jakékoli otázce, jejíž rozhodování jinak přísluší
představenstvu.
9. O otázkách uvedených v bodech 7c), 7d), 7e) tohoto článku stanov může valná hromada
rozhodnout pouze při současném splnění obou následujících podmínek:
a) Jednání o těchto otázkách bylo uvedeno v programu valné hromady na zveřejněné
pozvánce;
b) Na valné hromadě je přítomna alespoň pětina všech členů sdružení nebo alespoň 15
členů sdružení.
O jakýchkoli jiných otázkách může řádně svolaná valná hromada rozhodnout bez omezení.
10. Rozhodnutí valné hromady se považuje za platné, pokud pro něj hlasovala alespoň
polovina přítomných členů.
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VI. PŘEDSTAVENSTVO
1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení v době mezi
zasedáními valné hromady. Ve svém rozhodování je povinno řídit se cíli sdružení
a platnými usneseními valné hromady.
2. Představenstvo má čtyři členy, kteří jsou voleni jedenkrát ročně na valné hromadě. Po
svém zvolení volí představenstvo ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při volbě
předsedy a místopředsedy má každý člen představenstva tolik hlasů, kolik sám obdržel na
valné hromadě.
3. K jednání jménem sdružení jsou samostatně oprávněni předseda představenstva a místopředseda představenstva.
4. Představenstvo se schází jednou za tři měsíce, v případě potřeby častěji. Schůze svolává
a řídí předseda, popř. v zástupu místopředseda představenstva.
5. Představenstvo je na své schůzi usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové.
Rozhodnutí představenstva se považuje za platné, pokud pro něj hlasovali alespoň tři
přítomní členové.
6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo schůze, pokud s rozhodnutím písemně
souhlasí všichni jeho členové.
7. V případě, že některý z členů z představenstva odstoupí nebo zemře, nastupuje na místo
něj do představenstva náhradník podle posledních volebních výsledků. Pokud žádný není,
pracuje představenstvo do další valné hromady jako tříčlenné. V případě, že by
představenstvo mělo méně než tři členy, není nadále usnášeníschopné a je třeba bez
zbytečného odkladu svolat valnou hromadu.
8. V případě uvolnění místa předsedy představenstva v důsledku odstoupení nebo úmrtí se
předsedou automaticky stává místopředseda. V případě uvolnění místa místopředsedy je
tento zvolen představenstvem z jeho zbylých členů.

VII. REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení.
2. Revizní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou jedenkrát ročně.
3. Členové revizní komise vykonávají dohled nad hospodařením sdružení. Jejich úkolem je
kontrola, zda hospodaření sdružení probíhá v souladu s cíli sdružení, se stanovami
sdružení a s rozhodnutími valné hromady a představenstva.
4. Členové revizní komise upozorňují představenstvo, příp. valnou hromadu na nedostatky
hospodaření a podávají návrhy na jejich odstranění.

VIII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Hospodaření sdružení je vázáno na plnění cílů sdružení a na plnění rozhodnutí valné
hromady a představenstva.
2. Sdružení vytváří a spravuje finanční fond, který je tvořen příspěvky členů sdružení, dary,
dotacemi, granty a výsledky vlastní činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Tento fond
je veden na pokladně, případně na samostatném účtu u peněžního ústavu.
3. Sdružení může nabývat a spravovat také movitý a nemovitý majetek, pokud je to
v souladu s cíli sdružení.
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4. Nakládání s finančním fondem a jiným majetkem náleží do působnosti představenstva.
O drobných transakcích do výše 500,– Kč může samostatně rozhodnout předseda
představenstva. Tuto kompetenci může předseda dočasně delegovat na místopředsedu.
5. Sdružení vede jednoduché účetnictví podle platných předpisů.
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