Stanovy Rady rodičů při ZŠ Přeštice, z.s.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Rada rodičů při Základní škole Přeštice, IČ: 26534631, se sídlem Přeštice, Na Jordáně
1146, PSČ 334 01 ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s
účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1.
2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
2. Název
2.1. Název „Rada rodičů při Základní škole Přeštice“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na
„Rada rodičů při ZŠ Přeštice, z. s.“ (dále jen „Spolek“).
3. Sídlo
3.1. Adresa sídla je Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice.
4. Cíle, poslání a principy Spolku
4.1. Spolek je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců
žáků a přátel Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích („dále jen „ZŠ Přeštice“ nebo
také „škola“), sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle
ustanovení NOZ.
4.2. Spolek je organizací zastupující zájmy dětí a mládeže při ZŠ Přeštice. Hájí a prosazuje
jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich
plnohodnotné uplatnění v životě a ve společnosti. Spolek zastupuje své členy ve
vztahu k vedení ZŠ Přeštice, dalším odborovým organizacím i místním samosprávným
úřadům.
4.3. Rada rodičů je nezávislá na politických stranách, orgánech státní moci a správy a
jiných organizacích.
5. Hlavní činnost Spolku
5.1. Hlavní činností Spolku je koordinace rodičů, zákonných zástupců dětí a přátel se ZŠ
Přeštice. Ke splnění této hlavní činnosti Spolek zejména:
a) zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a
povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy,
b) prosazuje oprávněné zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti
výchovy a vzdělávání,
c) podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich aktivní zapojení do života školy,
d) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se
na jejich vyřizování,
e) přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné
činnosti, zlepšování školního prostředí apod.,
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f) přispívá žákům na akce pořádané školou i jinými organizacemi podle pravidel
schválených valnou hromadou,
g) materiálně podporuje nadané a aktivní žáky školy při účasti na soutěžích,
h) pomáhá při zvyšování počtu dárců a sponzorů pro školu, popř. pro konkrétního
žáka, podílí se či přímo organizuje účelové sbírky finančních prostředků či
jiných movitých věcí,
i) předkládá doporučení a podněty k výchovně vzdělávací koncepci školy i
k další vzdělávací činnosti školy,
j) působí na rodiče ke správné výchově dětí/žáků v rodině,
k) podílí se na organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí školy,
zaměřených na podporu školy samotné i jejích žáků,
l) nominuje zástupce z řad členů do orgánů školy nebo školské samosprávy.
6. Vedlejší činnost Spolku
6.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek
vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu
hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto
činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto
stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
7. Členství
7.1. Členství ve Spolku je dobrovolné a rozlišuje se na:
7.1.1. řádné členství,
7.1.2. čestné členství.
7.2. Zvláštní formou členství je členství přidružené. Přidruženým členem se může stát
právnická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně
podílet, a s kterou Spolek uzavře smlouvu o přidružení za účelem a podmínek ve
smlouvě stanovených. Smlouva se stává účinnou po jejím schválení výkonným
výborem, přičemž ke schválení je třeba 2/3 hlasů přítomných členů výkonného
výboru. Přidružené členství zaniká za podmínek určených ve smlouvě o přidruženém
členství.
7.3. Vznik členství:
7.3.1. Řádným členem se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která se
ztotožňuje a souhlasí s principy a stanovami Spolku, jeho programem a činností,
a to na základě písemně podané a podepsané přihlášky. Řádné členství vzniká
automaticky (bez nutnosti písemné přihlášky) rodičům a zákonným zástupcům
žáků aktuálně registrovaným v ZŠ Přeštice, a to zaplacením členského příspěvku
způsobem a ve lhůtě stanovené valnou hromadou.
7.3.2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází
na jeho právního nástupce. V případě rodičů nebo zákonných zástupců žáka se za
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člena spolku považují oba rodiče nebo všichni zákonní zástupci, avšak platí jen
jeden členský příspěvek na žáka a mají společně pouze jeden hlas.
7.3.2.1. Řádný člen má právo:
a) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku;
b) podílet se na činnosti Spolku;
c) být informován o činnosti Spolku;
d) užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na
účastnických poplatcích atd.);
e) předkládat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet
odpověď na své podání v přiměřené době;
f)

volit orgány Spolku;

g) být volen do orgánů Spolku;
h) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku;
7.3.2.2. Řádný člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy Spolku a plnit usnesení valné hromady Spolku;
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen;
c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
prosazovat cíle Spolku a podílet se na naplňování jeho poslání;
d) vždy nejpozději do konce měsíce prosinec (pokud valná hromada
nestanoví jinak) na školní rok zaplatit členský příspěvek, jehož výše,
násobená počtem dětí (žáků ZŠ Přeštice) zákonného zástupce
registrovaných na daný školní rok v ZŠ Přeštice, bude stanovena
usnesením valné hromady Spolku;
e) členové spolku neručí za případné dluhy Spolku.
7.3.3. Čestným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, a to na základě
rozhodnutí výkonného výboru o jejím přijetí, kterému předchází písemná
přihláška zájemce o čestné členství.
7.3.3.1. Čestný člen má právo:
a) účastnit se zasedání valné hromady;
b) čestný člen se může účastnit jednání jiných orgánů Spolku, je-li k jejich
jednání přizván;
c) čestný člen má právo účastnit se na akcích Spolkem pořádaných,
spolupořádaných, financovaných či spolufinancovaných.
7.3.3.2. Čestný člen nemá žádné hlasovací ani rozhodovací právo.
7.3.3.3. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.
7.3.3.4. Čestný člen nemá právo být zvolen do orgánů Spolku.
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7.4. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o
vystoupení výkonnému výboru Spolku;
b) vyloučením člena pro závažné porušení povinností člena Spolku či pro závažné
porušení stanov Spolku;
c) v případě řádného člena ukončením docházky všech žáků v ZŠ Přeštice,
jehož/jichž je rodičem nebo zákonným zástupcem;
d) uplynutím doby, na niž byl uhrazen členský příspěvek, není-li ve stanovené
lhůtě uhrazen členský příspěvek na další školní rok;
e) smrtí člena – fyzické osoby, resp. zánikem člena – právnické osoby;
f) zánikem Spolku.
7.5. Člena lze vyloučit v případě, že:
a) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve
spolku;
b) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.
7.6. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve Spolku se považuje zejména
jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně
směřující proti oprávněným zájmům Spolku nebo vážně narušující pověst Spolku.
7.7. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor spolku.
7.8. Zánikem členství ve Spolku zaniká také členství ve všech jeho orgánech, leda že
výkonný výbor rozhodl jinak.
7.9. Při zániku členství z jakéhokoliv důvodu dle čl. 7.4. nevzniká členovi nárok na vrácení
členských příspěvků.
8. Členské příspěvky
8.1. Výši členského příspěvku určuje valná hromada Spolku.
8.2. Je-li členem rodič nebo zákonný zástupce více dětí navštěvující školu, platí členský
příspěvek za své působení v každé jednotlivé školní třídě, a to za každé dítě zvlášť.
8.3. Přehled o zaplacených členských příspěvcích vede výkonný výbor. Přehled obsahuje
jméno člena Spolku, datum uhrazení příspěvku, název jednotlivé školní třídy
příslušného ročníku, do kterého je člen zařazen, a pro přehlednost též jméno žáka,
kterého zastupuje jako zákonný zástupce v té, které školní třídě. Přehled je neveřejný.
8.4. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výkonný výbor.
8.5. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
výkonný výbor.
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9. Seznam členů
9.1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující
údaje:
Fyzické osoby
Jméno a příjmení žáka
Jméno a příjmení rodiče či zákonného zástupce/zástupců
Datum narození rodiče či zákonného zástupce/zástupců
Bydliště
Tel. č./ email
Právnické osoby
Název
Sídlo
IČO
Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku
9.2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výkonný výbor. Výkonný výbor provede
zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výkonný
výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
9.3. Seznam členů je neveřejný.
10. Orgány Spolku
10.1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
10.1.1. Třídní aktivy
10.1.2. Valná hromada
10.1.3. Výkonný výbor
10.1.4. Revizní komise
10.2. Orgány uvedené v odstavci 10.1.3 a 10.1.4. jsou volené orgány Spolku.
10.3. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu Spolku je závazkem osobní povahy a člen
voleného orgánu Spolku se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce, to však
nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby
za něho při jeho neúčasti hlasoval.
10.4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou
kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího jednání valné hromady.
Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. 7.4. stanov
Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou
hromadou.
11. Třídní aktiv
11.1. Rodiče, resp. zákonní zástupci žáků ZŠ Přeštice, tvořící členskou základnu Spolku,
jsou organizovaní po třídách svých dětí. Scházejí se na třídních aktivech, které jsou
ve spolupráci s vedením školy svolávány alespoň dvakrát v každém školním roce.
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11.2. Jednotlivé školní třídy tvoří tzv. volební obvody.
11.3. Každý řádný člen spolku se zařazuje do příslušného volebního obvodu, podle toho,
v jaké školní třídě působí jako zákonný zástupce nezletilého žáka.
11.4. Vznik, změna a zánik volebních obvodů jsou dány rozsahem jednotlivých školních
tříd schválených školou. Zánikem volebního obvodu zaniká funkce zástupce třídy,
který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního obvodu.
11.5. Za každý volební obvod (školní třídu) je delegován pouze jeden zástupce třídy z řad
řádných členů Spolku zařazených do příslušného volebního obvodu. Zástupce třídy
může reprezentovat pouze jeden volební obvod.
11.6. Zástupce třídy volí a odvolávají řádní členové daného volebního obvodu, a to
nadpoloviční většinou přítomných členů.
11.7. Členové každého volebního obvodu mohou zvolit též náhradníka zástupce třídy. Za
každého zástupce třídy může být zvolen pouze jeden náhradník.
11.8. Zástupce třídy je zvolen vždy při zahájení školní docházky, a to na podzimním
třídním aktivu.
12. Valná Hromada
12.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří shromáždění
zástupců tříd. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát v každém školním roce,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
12.2. Zástupci tříd, popřípadě jejich náhradníci, mají povinnost zúčastnit se valné
hromady. Náhradníci mají právo účastnit se valné hromady ve stejném rozsahu jako
zástupce třídy. Na valné hromadě však mohou hlasovat pouze zástupci tříd a
náhradníci, kteří zastupují nepřítomné zástupce tříd.
12.3. Zástupce třídy vykonává svoji funkci osobně a jedná v souladu se zájmy členů
Spolku zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen. Zástupce třídy je
povinen informovat tyto členy o zasedání valné hromady a jeho průběhu a přijatých
usnesení.
12.4. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá
zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí
práci jednotlivých orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci
a činnost Spolku. Do její působnosti náleží:
a) rozhodovat o všech záležitostech Spolku, ledaže jsou vyhrazeny jinému
orgánu,
b) rozhodovat o změně stanov,
c) volit členy výkonného výboru a revizní komise,
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období
předkládané výkonným výborem,
e) rozhodovat o obou typech členských příspěvků a jejich výši,
f) schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
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g) volit členy výkonného výboru a členy revizní komise,
h) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
j) rozhodnout o přeměně Spolku.
12.5. Valná hromada je svolávána výkonným výborem podle potřeby, nejméně však jednou
za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 8.
předchozího školního roku.
12.6. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána
mimořádná valná hromada. Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou Valnou
hromadu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné žádosti, která musí
obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li
výkonný výbor zasedání valné hromady do 30 (třiceti) dnů od doručení řádné
žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady
spolku sám.
12.7. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána všem
zástupcům tříd i jejich náhradníkům nejméně 15 (patnáct) dní před jejím konáním. A
to elektronickou poštou na adresu nahlášenou a uvedenou v seznamu zástupců tříd
(včetně náhradníků). Místo, datum a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně
omezoval možnost zástupců tříd se valné hromady účastnit.
12.8. Program valné hromady navrhuje výbor, resp. ten, kdo valnou hromadu svolává.
Program je součástí pozvánky.
12.9. Každý zástupce třídy má jeden hlas.
12.10. Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny všech zástupců
tříd. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných zástupců tříd.
12.11. O plnění nad rámec schváleného rozpočtu musí valná hromada rozhodnout ¾
většinou přítomných zástupců tříd.
12.12. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, vyčká se 15 min. od jejího zahájení a
jednání proběhne bez změny plánovaného programu a usnesení z této schůze je
právoplatné. Za této okolnosti však valná hromada nemůže rozhodovat o
záležitostech uvedených v čl. 12.4. odst. g), h) a i).
12.13. Zasedání Valné hromady zahájí ten, kdo jej svolal. Zasedání řídí předseda, kterého
valná hromada schválí na svém začátku.
12.14. Ze zasedání se pořizuje prezenční listina přítomných a zápis.
12.15. Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů
od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal
nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání
svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla
přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
12.16. Zápis ze zasedání valné hromady se vhodným způsobem zveřejní na příslušném
místě ve škole tak, aby se s ním každý člen Spolku mohl seznámit, popř. uvede na
webových stránkách školy v sekci Rada rodičů.
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13. Výkonný výbor
13.1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, který činí za Spolek veškeré právní
úkony. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
13.2. Výkonný výbor má 3 (tři) členy: předseda, člen s funkcí pokladníka, člen.
13.3. Jednotlivé členy výkonného výboru do uvedených funkcí volí valná hromada na
tříleté. Opětovné zvolení je možné.
13.4. Členem výkonného výboru může být zvolen jakýkoliv řádný člen Spolku, který
zcela splnil povinnosti řádného člena spolku dle ustanovení 7.3.1.2 stanov.
13.5. Výkonný výbor vykonává zejména tyto činnosti:
a) rozhoduje o přijetí člena na základě přihlášky, pokud se nejedná o rodiče či
zákonného zástupce žáka,
b) svolává valnou hromadu,
c) projednává změny ve stanovách Spolku,
d) zajišťuje vedení účetnictví a hospodaření, dokumentace Spolku,
e) projednává rozpočet Spolku, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro
následující rok,
f) rozhoduje o přijetí čestného člena,
g) rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku,
h) informuje o své činnosti valnou hromadu Spolku,
i) vede a řídí práci Spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
13.6. Navenek za Spolek jedná předseda výkonného výboru společně s dalším členem
výboru.
13.7. Výkonný výbor svolává jeho předseda dle potřeby, minimálně jedenkrát za rok.
Výkonný výbor je schopen se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho
členů. K platnému usnesení výkonného výboru je potřeba nadpoloviční většiny
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda výkonného výboru.
13.8. K přijetí usnesení výkonného výboru lze využít též e-mailového hlasování, kdy
předseda výkonného výboru rozešle všem členům návrh usnesení spolu s uvedením
termínu, do kdy se jednotliví členové musí k návrhu usnesení vyjádřit. Každý
hlasující zasílá za této situace své rozhodnutí prostřednictví e-mailové odpovědi
všem zbývajícím členům výkonného výboru. Ke schválení usnesení je potřeba
nadpoloviční většina všech členů výkonného výboru. O takovém usnesení vyhotoví
předseda výkonného výboru protokol, který zašle do tří dnů po ukončení hlasování
všem členům výkonného výboru.
13.9. Ze všech jednání výkonného výboru je pořizován protokol, který je podepsán
předsedou výboru a dalším členem výboru.
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14. Revizní komise
14.1. Valná hromada volí na tříleté období také revizní komisi, jejíž činnost je především
zaměřena na dodržování stanov Spolku, revidování aktivit, hospodaření výkonného
výboru a dodržování stanoveného rozpočtu.
14.2. Revizní komise má 3 (tři) členy: předseda a dva členové, přičemž každý z členů
revizní komise má jeden hlas.
14.3. Členem revizní komise může být zvolen jakýkoliv řádný člen Spolku.
14.4. Revizní komise se schází alespoň jednou ročně. Z tohoto jednání revizní komise
pořídí záznam a vhodným způsobem jej zveřejní.
14.5. Revizní komise podává zprávu o své činnosti za předcházející školní rok na první
valné hromadě konané v nadcházejícím kalendářním roce.
14.6. Členem revizní komise nesmí být člen výkonného výboru.

15. Majetek a hospodaření Spolku
15.1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků či jiných veřejných
prostředků, grantů, z příjmů ze svých hlavních činností a z výnosu svého majetku.
15.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky
musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících
poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní
správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
15.3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení
tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov.
15.4. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem
řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
15.5. Výkonný výbor a revizní komise každoročně odpovídá za vyrovnaný rozpočet i
celkový hospodářský výsledek Spolku. Nelze-li tohoto stavu dosáhnout či přijmout
vyrovnaný rozpočet, může valná hromada schválit nadpoloviční většinou všech
zástupců tříd schodkový rozpočet nebo celkové hospodaření se záporným
hospodářským výsledkem.
15.6. Finanční prostředky Spolku jsou kromě pokladního limitu, stanoveném valnou
hromadou, spravovány na odděleném bankovním účtu. Podpisová a dispoziční práva
k účtu mají všichni členové výkonného výboru, kteří v této záležitosti jednají vždy
alespoň 2 (dva) společně.
15.7. Výkonný výbor zajistí archivaci účetní evidence na příslušném místě v ZŠ Přeštice.
15.8. Vznikne-li Spolku povinnost podat daňové přiznání, jeho vypracování a dodání
příslušnému finančnímu orgánu státní správy zajistí výkonný výbor.
15.9. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov.
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15.10. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud
je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o
svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku
Spolku pověřen.
15.11. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.
15.12. Za hospodářský rok je považován jeden školní rok.
16. Zánik a likvidace Spolku
16.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné
hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
16.2. Při zániku Spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví
do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej
vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
16.3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat
nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh
zamítla.
16.4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
16.5. Valná hromada rozhodne o tom, že likvidační zůstatek bude použit na předem uřčený
veřejně prospěšný cíl ZŠ Přeštice.
17. Závěrečná ustanovení
17.1. Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 15. 11. 2016,
jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 15. 11. 2016.
17.2. Znění těchto stanov je účinné od 1. 12. 2016.

V Přešticích 15. 11. 2016
Podpisy členů výboru:

………………….

...…………………

..…………………

Nový Jan

Burlová Ludmila

Veselý Jiří
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