
Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z.s. 

Stanovy Spolku absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z.s. 

Čl. 1. 

Působnost spolku 

1. Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z.s.(dále jen Spolek) je nezávislá, 

svobodná a demokratická organizace. Sdružuje ty absolventy a přátele školy, kteří se chtějí 

podílet na řešení problematiky školy, propagovat a podporovat školu. 

2. Spolek je samostatnou právnickou osobou; působící v České republice a své sídlo: 

                              Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV. 

 

Čl. 2. 

Členství 

1. Členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami. 

2. Členem Spolku může být i občan jiného státu. 

3. O přijetí řádného člena rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky. 

4. Na základě rozhodnutí rad spolku budou prováděny zápisy a výmazy v seznamu týkající se 

členství osob ve spolku. 

5. Seznam členů nebude veřejně přístupný.  

6. Řádní členové jsou povinní platit členské příspěvky. O výši příspěvku, splatnosti a způsobu 

platby rozhoduje rada spolku. 

7. Čestné členství uděluje rada spolku významným osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj 

školy.  

      O této skutečnosti podá rada zprávu nejbližší valné hromadě. Čestný člen požívá všech práv a 

výhod 

      řádného člena, placení členského příspěvku je pro něho dobrovolné. 

8. Členství zaniká vystoupením na základě písemného prohlášení, zánikem spolku, nezaplacením 

členského příspěvku nebo úmrtím.  

9. Členství může také zaniknout vyloučením, jestliže člen poruší závažným způsobem stanovy 

spolku.  

10. O vyloučení rozhodne valná hromada na základě návrhu rady spolku.  

11. Každý člen má právo: 

a) bezplatně a včas obdržet informační materiály vydávané spolkem o činnosti školy 

    a spolku, které bude rada ve spolupráci se školou 1x ročně zpracovávat. 

b) podávat kterémukoliv orgánu spolku návrhy, připomínky a stížnosti související  

    s činností orgánů spolku. 

c) účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a využívat výhod, které spolek poskytuje 

d) rada spolku bude pořádat ve spolupráci se školou akce, na které bude zvát své členy.  

 

Čl. 3. 

Orgány spolku: 

a) valná hromada 

b) rada spolku 

c) revizní komise 

 

Čl. 4. 

Valná hromada 

1. Nejvyšší orgán spolku 

2. Valnou hromadu svolává předseda na návrh rady jedenkrát do roka. 

3. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášet se 30 minut po stanoveném začátku, bez 

ohledu 

       na počet přítomných členů spolku. 

4. Valná hromada projednává nejzávažnější záležitosti spolku, zejména: 

a) rozhoduje o vzniku a zániku spolku 

b) schvaluje a mění stanovy 

c) schvaluje hlavní úkoly a zaměření spolku 



d) schvaluje rozpočet 

e) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku 

f) vypracovává plán činnosti spolku  

g) schvaluje zásady finančního hospodaření spolku 

h) volí a odvolává členy rady spolku  

i) volí a odvolává členy revizní komise 

 

Čl. 5. 

Rada spolku 

1. Rada je iniciativní a výkonný orgán spolku. Skládá se z předsedy, místopředsedy, tajemníka, 

hospodáře a dalších členů. Všichni její členové vykonávají své funkce jako dobrovolní 

pracovníci. 

2. Členství v radě zaniká: 

a) uplynutím volebního období 

b) odvoláním 

c) vzdáním se funkce 

d) úmrtím 

      3.   Radu svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. 

      4.   Rada zejména: 

            a) zastupuje a jedná jménem spolku jako statutární orgán 

            b) připravuje zasedání valné hromady 

            c) předkládá valné hromadě iniciativní návrhy a plní rozhodnutí valné hromady 

            d) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře 

            e) pověřuje členy rady účelovými funkcemi 

      5.   Předseda zejména: 

            a) svolává a řídí jednání rady 

            b) řídí jednání valné hromady 

            c) zastupuje, podpisuje a jedná jménem rady spolku 

            d) organizuje a řídí běžnou činnost spolku 

            e) ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě 

      6.   V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jeho místopředseda. 

 

Čl. 6. 

Revizní komise 

1. Revizní komise kontroluje veškerou činnost spolku, zejména: 

a) dodržování právních a vnitřních předpisů, dodržování stanov 

b) soulad činnost rady cíli spolku 

c) správnost evidence a finanční kázně 

      2.   Revizní komise je oprávněna požadovat od funkcionářů a pracovníků spolku   

            předložení všech dokladů a poskytnutí informací. 

3.   Správu o výsledku provedených kontrol předkládá revizní komise radě a současně  

            navrhuje opatření vedoucí k jejich odstranění. 

3. Zprávu o své činnosti podává revizní komise valné hromadě, jíž je odpovědna 

za řádný výkon své funkce. 

5. Revizní komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

 

Čl. 7. 

Majetek a hospodaření spolku 

1. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

2. Zdrojem majetku jsou: 

a) příjmy z členských a dobrovolných příspěvků 

b) příjmy z vlastní podnikatelské činnosti 

c) dary, dotace a jiné příjmy 

      3.   Výši členských příspěvků stanoví valná hromada. 

      4.    Spolek hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Hospodaření se řídí  



             obecnými právními předpisy.  

6. Spolek neručí za závazky svých členů a členové neručí za závazky spolku. 

 

Čl. 8. 

Funkční období volených orgánů, jejich složení a usnášení 

1. Funkční období všech volených orgánů je pětileté. 

2. Rada má celkem 7 členů, revizní komise 3 členy. 

3. Rada a revizní komise jsou usnášeníschopné, je- li přítomna alespoň dvoutřetinová většina 

jejich členů; k platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu vždy nadpoloviční většiny přítomných 

členů. 

4. Rada má právo kooptovat nového člena rady, případně revizní komise. Kooptace nového člena 

musí být schválena na příští valné hromadě. 

                                                                                               

 

 

 

 

V Chrudimi dne 19.4.2016 
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