sTANovY
Spolek řodičůa přát€l

MŠstitravri, z.s.

.,Ródičó!ské sdružénídi MŠv Praze 6, sbíhavá, o, s.-, !e snys]u zákona č,83/l99o sb.,
o sdružování občaDů. se s účinnosiizákona ó,39/20l2 sb,. občanského ákoniku (dále jen Noz),
tedyod l 1.20l4,považuiezaspo]ckvesmyslu §3045Nozvespoicnis§2L4!násl.

čIánckII
Nárcv a sidlo
Nárev ,, Rod iěoÝské sdruženi při MŠ! Prde 6, sbihavá, o, s." se s ohledem m § 216NoZ mění
ňa..spolek odičri a pi&el MŠsbihlvá, z,s, (dálejen,.spolek"),

sídlo spolkujena ádr€sc sbihavá ll360/2, l62 00 Púna ó.

čúnekltr
stamrY

vnnhí organižace spolku, pláva a povinnosti ělen] i vol€nýcn olgánú spolku
slMólmi. kleré j$ú ýe §véd úpIném zněni uloženy v sidle spolku.

].

ý

řidi těmito

spolekje dobrovoLný, nezávislý a ncpoljtický spolck rodičůa zákonných zášupců děli,
kteři se zajima.ii o !ýchdvu ! vzděláváni d&í v Mlleiské škole sbj]ralí, plispěvkové
orsanizaci(dálejen.,MŠ sbihavá-) se sjdléísbihrvá ll ]60/2. l62ooPnha6,
rozvoj MŠsbihavá, zejméná 2 účelenvyNářeni pliaivého
klimald pfu !ýchovu děti v MŠsbihavá a aúčebmnnančnipomoci MŠsbíha!ó,

2, cilen spolkuje podpoá

a

]], Hlavníéinnostjspolku.ic:

a)

hájení zájnú a piáv děli v MŠsbíhavá:

b) posk!,lo!ánl plisÉvkůna kultuni

c)

a spo,1oÝni

attivit! MŠsbih.vá|

podpora matqiálniho vyblYeni MŠsbihgvá:

d) oreaniZce dobbvolnó výpomocipřiúdžbě MŠsbihavá ajejizahradyi
e) poskyloýáni pomoci pii olganizci ozdravných pobytů, kultumích a sportoýní.h akci

f)

součinnost pij v],iizování podnělů, připom'ngk
ástupců děti v MŠsbihavá]
g) spolupráce s vedenim MŠsbinavá,

a

stižností 6dičús ákonných

,1. Předmétefr hla!ni čjnnoslispolkU neni ŇdnikáninebojináDldě]ečnáěinno§,

clensďj ve spolkujc dobrovolné,

l

enrn §pó

l, J,,L J.d,lP.

sd,hd. pol,d

\c

eoo,

t:]lc do

l

ir' /_órn ánJF, dj de, k'elé !y o priE'o do VŠ
rc..c od úJlpu dnek do M( cb,h!\, pnenre

neodmíinou své člcnství|Ekovó piscmn! omámení musi být Vpiíslušnélhútě doúčeno

3,

Rodiče nebo iini Zákonni záýupciléhož dilěte se považuij 2 izv, spolcěnéčlen)]

clenén spolku se múžeíát ijiná t_izická osoba staŇi l3 lot. kcrá sc ucházi o člensrvi !e
spolku. klerá souhlasi se sanovami a cili spoLku, a kle.á zlplalí Piislúšnýčlenski
piispévek, o udělen i Ďlen slv í takoÝé o soby rozh odne výbo l,

5, Čle|stvivespoLkuza|ikánán.dUjicirnj7púsobj.:
ukončenim škó]ní docháZky dněLe Ňdiče či jjného zákónňého zášupce do MŠ
dobrovolným vysloupenim členaj členslvíkonči dnem doručenipismného ó2ňáúeňi
o ukončeni alenstli Výborui spolek oeĎi poviĎen vystoupi!šimu úLcnovi vrátil již
uhreénéčlensképthpěvky.ni je.i]ch poměrnou části
vyLoučeDim ělena| čldslýi koněi dnem doručeni rozhodnuti o Ýyloučenj člena ze
spollo vyloučenémučlenovi: Výbor má práÝo vyloučn č]eňa. pokud člen svým
je{toánim poršujécile a pó§lání spolku dle č]ánku Iv těchlo sianoý, nebo pro
poru šen í člcn ských povinnosti dlc ělánku Vl těchto stanovI
úm íim člen5 nebo plohl áše n im člen5 za mrtvéh o:

Přáva a poúnmsti člgnú

l,

Krdý čl.n náDrávo
a)

b)

c)

zeimén!

aktivně sc podílet na činňosii a plněni cílúspolku;
být infomován o čimosti spolku , ó jeho hó9pódařéni a nanližet do
zsedáni členské§.hů7e:
účasbitsjediáíi Čl.nskéshúze;

d) volil.býlvoleňdořídicichórgánůspo]kuj
e) pódával návrh}, přjpominly. vaášet dolazy

2, Kgzdi.len

spo [u ná po\

žpisůze

orgáňům spolku a v piiněiené dobč

iínoízejňena

a) iádněplatnrcĚni
b)

.)

d)

ólenský příspěýek ve !ýši a ve lh ůlě schvá lené Č lenskou schúzij
spolcčni členové dle ólánku v 3. plgti pouze jeden členský příspělek;
dod žovat sbnovy spo lkuj
infomovsl spolek o zméně svých údajůj
inlornoval$ o děňi ve spolk!,

la

čún€kvII

l,
2
r

Dóch&i_lido MŠsbíhavásouóasně vice děti
člcnovó) člonský lijspěvek za každédí!ě,

sIejného ótena,

plaiičlen (piipadně spolcčni

al UR.' V)bo, J ÝhýJl, al., .L ,c, i/c
\jte tle,.lého oinpeLLu F {a10\o aj3!o Ť,1 Ťáh,, tó,l, hÉli..1r'oíc/_l3
cIr, §r,i oiipě.el l/e ulradil .c d\o, §pla,uct o .plá,noJ Jedroll 9.t ,pldlel
Vr,i llerslJho p,.p€\kJ fup,,,,'n) l\J|n

,l, členský příspěvek lze

na základě pisemné ádo$i póffinoui nebo snjžil. jsou
!ážné dúlodyj o prominuti ói sniženi čl€nskéhó přispělku rózhoduje vibor,

l.

or8eiačnístfukturu spolku ivoři:

li pro

ro

l, ř'el{á .. J/.,e l.óřn, J oíaJPi'í \!*1! elJ \óo
spo Lu, (lens[á schtue ze]mťla:

iu a Je re|\).,lm olFánťn

á) píojednává činnost Spolkui
b) přijimáásadyóinnosli prcnásledujiciškolnimki
c) vo]i volené orrány spolku:
d) řóáódlj e ó !ýši č lenských plis pěÝků;
c) íoóodujc o změnč ýanovi

0

2.

].

4.
5,

6,

l

2,
3,

4

5,
6.

rczhodujcozánikuspoLku,

Č]eňskou schůzi svolává výbolicjnóně jedcnkát méně,
Na pi$mnou žádosi nejméně jedné lř.liny členůspoLku musi být

výboÉfr ýotánl

mimořádná Členská schúze. s to nejpozdéji do člyi !ýdnú od doručeni pkemné žádóýi
Výboru, Žádosl ňusi obsahoval uvedení dúvod! a pocrafi nimonidnó Členskéschůze,
NesloláJi výbór zasedáni Členskéschťlze ve slanovgné lhr:iě, můžeten, kdo podně1
poddl. {oa, /asaá ťle1.l\esnnerl ,gl]od qno'\,ÝT
Členská schúze.je usiršeňGchopná bez ohledu n. pďet piítonných ó]enú, H]asovaci
právó Ďlenů spolku je rovné, Každý dlen spolku dhponujejednim hLasefr. Usieseni §e
piú imá ladpo lov ični vášinou piítom ných,
Poz!ánku na Členskou ýhl)zj je výbor poviien uvďcjnit ncinóně 7 dni před jejim
konánim. Členská schnzé se póvažUje zaýdmóU vlvěšsním na intcrnclolrch stránkách
MŠsbihaýá, Pozvánka musi obghovat termín a mhlo konání. Jestližf, má býtna pofudu
jednán i změn a slanov s po lku, musi podán ka obghoval pod§au i awhóvdýc h zmčn,
výbor ajisti vyhotovení ápjsu zČlenšliéschůze ! jeho Ll!€řgjnéní na jnternelových
sránkách MŠsbihavá do 30 dnú odjejiho Bkončeni,

Výbor ie Výkonnýn orgáncn spolkú. kicíýzasvoučinnošodpolidáČlenskéschúzi,
Výbor volj Členská schijrc spolku na období přhlušného školniho roku
Výbor iidičjnoost sP.]kU v obdobimeziž§dáníniclenské schi]ze
Výboí há tl] člen!. á tó předs.du výboru. pokl.dnika a rcÝizlrihopokladnika,
výboí je usnášenischopný. jc]] ptiromna nadpoLovjčni většina všech jeho il.nui výboŤ
íoóodujc nadpolovióni většinou piitom|ých členú,! Piipldě rólnoíi hl3sů rozhoduje
Piedseds Výboruje sbluláfrjfr záýupcen spoiku. zastupujc spo]ek n5venekljednáFho
jnóncm. Ptcdscdá Výboru zcjnéna koodiDuie činnost spolku a UskutéčňújeUsneseňi

7.

Členskéschrlzc. a ro vc spolupnici s iedilelem MŠsbiha!á
l'ok]adnjk sp.lku véde pokLadnt kilhu, v nlžl$U aaa;;nány veškerépiijúy a výdaj.
spo]ku a dÉponLlje pokladnou, Pok]3dnik spolku lede elidenci aplacený.h člénských
poplaiků, Pokladnik spolku vypracolává dHklát ročně zprálu o hó9Ňdařeni, 3 io vždy
k30, čgrvnu kažného přis]ušného
lednu každéhopiislušnéhoškolDiho oku
školniho róku. Tuló zprávu vždy Dveteini na}€bových stánkách MŠsbiha!áanafuisÉ
! MŠsbíhvá k romu uíěenéň,
Revizni pokladnik dohliži zejmén!ru1o, zn!jsou řádně 2naíenávány příjmy a ťdajo
sÉlkúa 7na jsou ýýd.je vyiakládány Ý souladu s cjli a hl.vni óinnosti spolku, Revizni
pokladnik upó2orňUje výbór na zjišlěíénedoslaú, a podává návrhy najelich od§lfuěíi,
Kontrclu provádi neiméně dvakát roóně.

l

kjl.
8,

čÉn€k xI

l,

2,

3,

4,

spolek hospodatj s mov]tým majctkem,
zdrojgn přtmů Spo]kujsou rejména:
a) ó len ské piispévky I
b) dlry a plispělky fyzických a pravnických o$b;
." dold.P, oa.) l p,.pél.) nári.h .áró"p,d\n !h or§anú
linančníprostiedky jsou vedeny n! samosiatnén účtuu peněžníhoú§avu uldeného
výboreú spólku a Ý pok]adně spolku, Píávo dispoíov.t s nnmčnimi prostiedky spolku
fráji předseda spólkú, poliladnik álédnelMŠsbiha!á,
veškelézGkané prcsliedky musi bý využivány ve smyslu těchto §rnó! a použny
knnancováni hlavnich činnostíspolku. spo]ek vynalládá ljíaióní proýředky účelně
a hospodáně a jen v $uvGlosli s činnosti Ms sbihaýá, s výjjmkou ngzb)tných nák]adú
1d ! l loJ \óó | J, P.,o/todo\ Jn o \\_n,, fi l atr nŤ prcý-edLi )ool, p' _,i, spolek
r Édiie eň Ms shih9vá

,

\p. ťt,M,.J óUDNó,njn,ó/pd,Fl:Ť i Ň \lo hÁ1 n q,no, ol!. lilaci nebo /'il,élo
dů\odJ ,kno\ctho alo.cí, o dob!,o , ,o/plJen \p"]\J ,"/h.dlj".el \i

2

zlnik]iJispolek dobro!oLným ro7puštěním.likvjdačnizůýalekpřipadá MŠsbihavá,

l,

Zněni těch1o s€Dov

b}lo *hváleno ČLenskol s.húzi dne 19,, záti 20l6,
soudu.

2. 7nění těchlo §,nó! ]c liĎiňíé od daia žpisúu rcjsliikového

Tío stanoýy

nlhrazuií sbnovy rcdne 29, li§topadu l991,
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