Stanovy spolku
MOMA Morašice, z. s.

Článek I
Název spolku
Název spolku: „MOMA Morašice, z. s. “ (dále jen „ spolek “)

Článek II
Sídlo spolku
Sídlo spolku: Morašice 59, Morašice u Chrudimi, 538 02

Článek III
Účel spolku
Hlavním posláním spolku je podpora sportovních, kulturních a dalších aktivit pro děti a jejich rodiče
z Morašic a blízkého okolí ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Morašice okres
Chrudim.

Článek IV
Vznik a zánik členství
1.

Členství ve spolku je dobrovolné a rozlišuje se na:
a) členství rodičů dětí a žáků školy,
b) členství ostatních osob.

2.

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami.
Rodiče dětí a žáků školy se stávají členy spolku na školní rok, když zaplatí stanovený členský
příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.

3.

Ostatní členové jsou přijímáni do spolku na základě písemné přihlášky. O přijetí uchazeče za
člena rozhoduje výbor spolku. Dokladem o jejich členství je usnesení výboru.

4.

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho oznámení,
b) vyloučení pro neplnění základních povinností člena spolku,
c) vyloučením pro závažné porušení stanov,
d) uplynutím doby pro zaplacení příspěvku,
e) úmrtím člena,
f) zánikem spolku.
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Článek V
Práva a povinnosti členů
1.

2.

Základní právo členů spolku je účastnit se jednání členské schůze a být informován o činnosti a
hospodaření spolku nejméně jedenkrát ročně. Členové spolku mají dále tato práva:
a)

podílet se na činnosti spolku,

b)

svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,

c)

volit orgány spolku,

d)

být volen do orgánů spolku.

Povinností člena je:
a)

dodržovat stanovy spolku,

b)

respektovat rozhodnutí orgánů spolku,

c)

svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován nebo volen,

d)

řádně platit členský příspěvek.

Článek VI
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku – Členská schůze
1.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se skládá ze všech členů spolku.

2.

Členská schůze je svolávána výborem spolku minimálně jedenkrát za rok nebo dále dle potřeby,
a to ve lhůtě nejméně 21 dní před jejím konáním.

3.

Na začátku Členské schůze se členové spolku podepíší do prezenční listiny. Předseda určí
zapisovatele. Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze a zašle jej ke
schválení Předsedovi. Předseda rozešle zápis členům spolku.

4.

Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
a) schvaluje změny stanov spolku a rozhoduje o případném zániku spolku,
b) volí výbor spolku a odvolává jej,
c) projednává zprávu o činnosti spolku a jeho výboru,
d) je oprávněna měnit rozhodnutí výboru spolku,
e) stanoví výši členských příspěvků na období následujícího školního roku,
f) schvaluje rozpočet, hospodaření a účetní závěrku spolku.

5.

Členská schůze rozhoduje na základě veřejného hlasování. Každý člen má jeden hlas.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku – výbor spolku
1.

Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má minimálně 5 členů
(předseda, místopředseda, pokladník a další členové). Výbor spolku je volen na období 1 roku
veřejnou volbou členskou schůzí, které za svou činnost odpovídá.

2.

Jednání výboru spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, nejméně jednou ročně
a dále dle potřeby.
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3.

Výbor spolku řídí veškerou činnost spolku mezi členskými schůzemi se všemi jeho právy a
povinnostmi.

4.

Výbor spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

5.

Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení jsou
právoplatná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech přítomných.

6.

Výbor o svých jednáních zajišťuje písemný zápis, zajišťuje rovněž zápisy z jednání členské schůze
a vede seznam členů spolku.

7.

Výbor svolává členskou schůzi a vypracovává pro ni rozpočty, účetní závěrky a další podklady pro
rozhodnutí členské schůze, podává členské schůzi zprávy o činnosti a hospodaření.

8.

Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a pokladník. Ve zvláštních
případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové pověřeni výborem. K platnosti
úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

9.

Výbor spolku posuzuje na základě písemné přihlášky přijetí zájemce za člena spolku a vydává
usnesení výboru. Rozhoduje o vyloučení člena ze spolku a přijímá oznámení o vystoupení člena
ze spolku.

10. Výbor hospodaří s majetkem spolku.
11. Předseda výboru spolku vykonává zejména tyto činnosti:
- řídí činnost výboru a jednání členských schůzí,
- zastupuje spolek navenek,
- svolává členskou schůzi a jednání výboru.

Článek VII
Správní rok
1.

Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

2.

Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

3.

Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VIII
Zásady hospodaření spolku
1.

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a
v průběhu své činnosti. Hospodaření se děje vždy podle předem schváleného rozpočtu.

2.

Majetek spolku tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí pořádaných spolkem a dotace
organizací, obcí, státu apod. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc na
aktivity v souladu s posláním spolku.

3.

Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

4.

Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

5.

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční
členské schůzi.
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Článek X
Zánik spolku
1.

2.

Spolek zaniká:
a)

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze,

b)

pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku závěrečná členská schůze.

Článek XI
Závěrečná ustanovení
1.

Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2.

Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být schváleny členskou schůzí.

3.

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.

4.

Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Morašicích dne 23. 5. 2016

Zakladatelé:
(podpisy)

Andrea Koláčková

Jana Navrátilová
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Veronika Kopecká

