Zápis
z členské schůze Klubu rodičů - Slunečnice, z.s., IČ: 71184511, se sídlem Krnov, Pod
Bezručovým vrchem, Albrechtická 1702/85, PSČ 794 01, zapsaného ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu L, číslo vložky 12547.
Termín konání:
Doba zahájení:
Místo konání:

21.4.2016
16:00 hodin
MŠ Slunečnice, Krnov, na adrese Albrechtická 1702/85, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Program členské schůze:
1. Zahájení, volba předsedající členské schůze
2. Schválení nových stanov spolku
3. Odvolání členů výboru a kontrolní komise spolku
4. Volba předsedy spolku
5. Závěr
Předsedkyně výboru spolku paní Menzelová Kamila, narozená 10.7.1982, bytem Albrechtická
158, PSČ 794 01, zahájila zasedání, přivítala členy spolku a spočítala přítomné řádné členy
s právem hlasovat. Při zahájení schůze bylo přítomno
6 řádných členů spolku s právem hlasovat. Předsedkyně výboru spolku paní Menzelová byla
v rámci bodu 1 programu členské schůze jednomyslně zvolena do funkce předsedající členské
schůze. Pro přijetí usnesení hlasovali zvednutím ruky členové spolku disponující 6, to je 100
% všech přítomných hlasů, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.
Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí (schválení nových stanov, volba
předsedy spolku) byla zjištěna z článku III. Orgány sdružení rodičů odst. 1 stanov spolku ze
dne 17.6.1992, o nichž paní Menzelová, předsedkyně výboru a předsedající členské schůze,
prohlásila, že se jedná o poslední platné znění stanov spolku, z Čl. V. bod 6) písm. b)
stanov spolku schválených na této členské schůzi spolku a z ustanovení § 244 a § 247
zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“).
Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:
- z pozvánky výboru na členskou schůzi spolku ze dne 5.4.2016, která obsahuje zákonem
požadované náležitosti, a která byla podle prohlášení paní Menzelové, předsedkyně výboru a
předsedající členské schůze, oznámena všem členům spolku v souladu se zákonem a
stanovami spolku, pozvánka tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu,
- z předloženého úplného znění stanov,
- ze seznamu členů spolku, který tvoří přílohu číslo 2 tohoto zápisu,
- z článku III. Orgány sdružení rodičů odst. 1 stanov spolku, podle kterého je členská schůze
usnášení schopná při nadpoloviční účasti členů,
- z prezenční listiny z jednání členské schůze ze dne 25.4.2016, která tvoří přílohu číslo 3
tohoto zápisu,
- z prohlášení paní Menzelová, která uvedla, že členská schůze je usnášeníschopná a že na ní
jsou osobně přítomni nebo zastoupeni na základě plné moci členové spolku, kteří mají 6 hlasů

z celkového počtu 6 hlasů, to je 100 % všech hlasů, přílohu číslo 4 tohoto zápisu tvoří plná
moc paní Menzelové Kamily ze dne 4.6.2016.
Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena
prohlášením předsedající členské schůze.
SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV
Členská schůze výše citovaného spolku přijala jednomyslně usnesení následujícího obsahu:
Klub rodičů - Slunečnice, z.s., se sídlem Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická
1702/85, PSČ 794 01, schvaluje změnu stanov spolku tak, že dosavadní znění stanov
spolku se nahrazuje tímto novým zněním (viz příloha č.1)

ODVOLÁNÍ ČLENŮ VÝBORU A KONTROLNÍ KOMISE
Spolek odvolává z funkce všechny členy výboru spolku, a to Menzelová Kamila,
Stachovcová Petra, Kačmár Ladislav (příloha č. 2)
Spolek odvolává z funkce všechny členy kontrolní komise spolku, a to Kristýna Theisová
Siudová, Korabová Tereza, Šulyová Daniela (příloha č. 3)

VOLBA PŘEDSEDY SPOLKU
Spolek volí paní Menzelová Kamila, narozenou 10.7.2016, bytem Albrechtická 158, 794
01 Krnov, do funkce předsedy spolku.
O výše uvedených usneseních členské schůze spolku bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro
přijetí usnesení hlasovali členové spolku disponující 6, to je 100 % všech přítomných hlasů,
proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly
vzneseny žádné námitky. Usnesení byla přijata většinou hlasů členů spolku přítomných
v době usnášení v souladu s ust. § 252 občanského zákoníku.
V Krnově dne 4.6.2016
Předsedající zasedání a předseda spolku:
…………………………….
Kamila Menzelová

Příloha č. 1
STANOVY
Klub rodičů – Slunečnice, z.s.
Čl. I
Základní ustanovení
1) Klub rodičů – Slunečnice, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávným, dobrovolným,
nezávislým svazkem sdružující členy na základě společného zájmu.
2) Spolek byl založen na základě návrhu přípravného výboru podle zákona číslo 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, spolek vznikl a jeho registrace byla
provedena Ministerstvem vnitra dne 17.6.1992
3) Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddílu L, číslo vložky 12547, a má přiděleno identifikační
číslo71184511. Právní poměry spolku se řídí zákonem a těmito stanovami.
Čl. II
Název a sídlo
1) Název spolku zní: Klub rodičů - Slunečnice, z.s.
2) Sídlem spolku je: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická 1702/85, PSČ 794 01.
Čl. III
Účel spolku
1) Hlavním účelem spolku je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a
Mateřské
školy
Slunečnice,
Krnov,
příspěvkové
organizace,
IČ: 608 02 677 se sídlem Krnov, Albrechtická 85 (dále jen „mateřská škola“), a účinná
dobrovolná pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání.
2) Spolek je neziskovou organizací, která má dobročinný a podpůrný charakter.
3) Spolek vyvíjí především tuto činnost:
a) spolupracuje s vedením mateřské školy a podílí se na plánování a organizování kurzů,
kroužků a akcí pro děti a rodiče,
b) seznamuje vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí
se na jejich vyřizování,
c) finančně dle svých možností zajišťuje
- nákup surovin, materiálu, hraček, odměn apod. pro zkvalitnění činnosti mateřské školy,
- akce,
- kurzy,
- kroužky,
- odevzdávání sběru papíru a vršků z PET lahví, donesených členy spolku,
d) dobrovolnou pomocí svých členů pomáhá zlepšovat prostředí mateřské školy.
Čl. IV.
Orgány spolku
Spolek zřizuje tyto orgány:
a) členskou schůzi,
b) předsedu.

Čl. V.
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů
spolku. Členská schůze se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji předseda spolku.
Pokud tak neučiní, je oprávněn ji svolat kterýkoli z členů spolku. Termín, čas, místo
konání a pořad členské schůze je nutno členům oznámit písemnou nebo emailovou
pozvánkou nejméně 15 dnů předem.
2) Člen spolku se může vzdát práva na včasné a řádné svolání členská schůze písemným
prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením učiněným na členské schůzi.
Prohlášení na členské schůzi se uvede v zápisu o jednání členské schůze.
3) Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů
spolku. Nesejde-li se potřebná nadpoloviční většina všech členů spolku, je členská schůze
spolku schopná usnášení za přítomnosti prostého počtu členů spolku o hodinu později, než
byl původní termín zahájení. Tento odstavec se netýká projednání změn stanov a zániku
spolku.
4) O změně stanov spolku, o zrušení spolku s likvidací a jeho přeměně rozhoduje členská
schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů. Každý člen spolku má jeden hlas.
5) O konání členské schůze se pořídí písemný zápis zachycující průběh členské schůze,
výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá opatření. Zápisy z členských schůzí uchovává
předseda spolku po celou dobu trvání spolku.
6) Členská schůze:
a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) volí a odvolává a odměňuje předsedu spolku,
c) rozhoduje o přijetí nového člena,
d) rozhoduje o vyloučení člena,
e) schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření spolku,
f) schvaluje obecné podmínky členství,
g) schvaluje rozpočet spolku a výši a splatnost členských příspěvků,
h) schvaluje a mění stanovy spolku,
i) rozhoduje o založení pobočného spolku,
j) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
k) rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora,
l) rozhodování o dalších otázkách spolku, pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o
nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti členské schůze.
Čl. VI.
Předseda
1) Spolek má individuální statutární orgán, kterým je jeden jeho předseda.
2) Předseda zastupuje spolek samostatně.
3) Předsedu volí z řad svých členů členská schůze. Funkční období předsedy spolku je tři
roky. Umožňuje se opětovné zvolení. Předsedou může být zvolena pouze plně svéprávná
fyzická osoba.
4) Předseda spolku zejména:
a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
c) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
d) zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,

e) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení členské schůzi,
f) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaných státním rozpočtem,
z dotací a případně z jiných zdrojů,
g) svolává členskou schůzi spolku,
h) podává členské schůzi zprávy o všech záležitostech spolku,
i) zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o konání členské schůze,
j) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny
členské schůzi.
Čl. VII.
Členství
1) Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, jejíž dítě
bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na pracovišti Albrechtická 85
nebo která požádá o prodloužení a souhlasí s posláním spolku a přistoupí ke stanovám
spolku. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze.
2) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, představují nedílnou
součást finančních příjmů spolku. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
3) Členství ve spolku zaniká:
a) ukončením docházky dítěte člena do mateřské školy na pracovišti Albrechtická 85,
pokud nepožádá o prodloužení.
b) písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi,
c) úmrtím člena,
d) vyloučením členskou schůzí pro porušení stanov či právních předpisů.
4) Členská schůze je oprávněna vyloučit člena ze spolku jen, pokud po předchozím písemném
upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků
opakovaně neplní a porušuje své členské povinnosti.
Čl. VIII.
Práva a povinnosti členů
1) Každý člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) diskutovat na členské schůzi a činit návrhy,
d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.
f) kontrolovat hospodaření spolku a vyžadovat zápisy z členských schůzí včetně příloh
k nahlédnutí.
2) Každý člen spolku je povinen:
a) dodržovat platné právní předpisy, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny
orgánů spolku, hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,
b) řádně a včas platit členské příspěvky za každé své dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání v mateřské školce na pracovišti Albrechtická 85, a to nejpozději do konce
příslušného kalendářního roku,
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně,
zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
d) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

Čl. IX.
Majetek a hospodaření spolku
1) Hospodaření spolku se řídí platným právním řádem. Hospodaření a nakládaní s majetkem,
resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem
a stanovami.
2) Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.
3) Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
4) Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky podle rozpočtu, který schvaluje
členská schůze spolku. Členská schůze může výjimečně povolit čerpání finančních
prostředků odchylně od stanoveného plánu rozpočtu do výše, kterou stanoví.
5) Zdrojem příjmů spolku jsou zejména příspěvky členů, úroky z vkladů, dary fyzických a
právnických osob, odevzdání sběru papíru a vršků z PET lahví, příspěvky sponzorů, dotace
státu, krajů, měst a granty.
6) Zůstatek finančních prostředků po vyrovnání všech závazků spolku se při zániku spolku
použije na nákup hraček pro děti.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.
2) Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí a plně nahrazují
stanovy ze dne 8. 12. 2011.

