Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Článek I. Název a sídlo sdružení
1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.)

Názvu sdružení v mezinárodním styku: The Community School of Kasejovice
Sídlo sdružení : Kasejovice 2, 335 44
Článek II. Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nevládní, neziskové, sdružující členy na základě společného
zájmu
2. Sdružení je právnickou osobou
Článek III. Cíle činnosti sdružení
Cílem činnosti sdružení je budování a kultivace partnerství v komunitě s ohledem na roli
venkova v EU.
1) Podpora a rozvíjení partnerství pro všestranný rozvoj komunity s důrazem na obecní
integrované partnerství
S využitím evropských zkušeností, rozvíjet principy partnerství na bázi všestranně výhodné
spolupráce a spolupráce v síťových strukturách a to jak v homogenních, tak v
heterogenních sítích (s podílem veřejné, podnikové a neziskové sféry) včetně sítí
mezinárodních. Zejména se jedná o budování partnerství mezi samosprávou, školou,
spolky, sdruženími a firmami.
2) Rozvoj pospolitosti občanů v komunitě a jejich zapojení do chodu obce metodou zdola.
Koordinovat, podporovat a iniciovat ve spolupráci s místní samosprávou, spolky a dalšími
subjekty zapojení co nejširší skupiny občanů do komunitního projednávání rozvojových
dokumentů města a jednotlivých projektových záměrů, řešení problémů v komunitě.
3) Koordinace a rozvoj celoživotního učení v obci a okolí založeného na principu
posilování vztahu ke komunitě
Koordinovat, podporovat a iniciovat ve spolupráci s dalšími subjekty vzájemné celoživotní
vzdělávání s využitím potenciálu členů i občanů komunity, udržovat a rozvíjet tradice.
Článek IV. Členství
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami.
a) Vznik členství
1. Zakládajícími členy sdružení jsou členové přípravného výboru, kteří mají právo na ustavující
valné hromadě přijmout další členy, a to ještě před schválením stanov a volbou orgánů
sdružení.
2. O přijetí dalších členů sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonná rada
sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena výkonnou radou sdružení. Pro přijetí člena
musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů výkonné rady.

3. Nový člen má povinnost zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok do 30 dnů ode dne
přijetí.
4. Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada sdružení.
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b) Členství zaniká
Dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného výkonné radě
sdružení.
Nezaplacením ročního členského příspěvku pro daný kalendářní rok do konce pololetí
následujícího roku.
V případě hrubého porušení povinností člena sdružení rozhodnutím valné hromady o
vyloučení člena – za předpokladu, že rozhodnutí bylo odsouhlaseno nadpoloviční většinou
přítomných členů na valné hromadě.
Úmrtím člena
Zánikem právnické osoby – člena sdružení
Zánikem sdružení
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c) Člen má právo
Účastnit se jednání valné hromady.
Volit orgány sdružení.
Být volen do orgánů sdružení.
Předkládat podněty, návrhy a připomínky k činnosti sdružení.
Účastnit se na činnosti sdružení a být o této činnosti informován.
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d) Člen má povinnost
Dodržovat stanovy sdružení.
Jednat v souladu s cíli sdružení, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno
sdružení.
Svědomitě vykonávat funkce ve sdružení.
Řádně a včas platit členské příspěvky.
Při neplnění povinností může být člen sankcionován vyloučením ze sdružení. O vyloučení ze
sdružení rozhoduje valná hromada (viz. čl. IV. b)

Článek V. Orgány sdružení
1. Valná hromada
2. Výkonná rada
3. Předseda
4. Místopředseda
5. Koordinátor
6. Revizor sdružení
Článek VI. Valná hromada
1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou do roka.
4. Výkonná rada svolá valnou hromadu vždy, pokud o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
5. Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpolovičního počtu členů. Pokud se valná
hromada nesejde ve stanoveném termínu usnášení schopná, svolá výkonná rada nejpozději
do 30 dnů (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu. Tato je usnášení schopná bez
ohledu na počet přítomných členů.
6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů
jsou si rovné.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
Rozhodnutí o změně stanov a zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny přítomných členů.
Valná hromada rozhoduje o změnách stanov.
Valná hromada stanovuje výši členského příspěvku.
Valná hromada schvaluje plán činnosti pro dané období, výroční zprávu sdružení, rozpočet,
zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
Valná hromada volí a odvolává členy výkonné rady sdružení a rozhoduje o počtu členů
výkonné rady, která musí mít nejméně 3 členy.
Valná hromada volí a odvolává revizora sdružení.
Valná hromada rozhoduje o zrušení členství a zrušení sdružení.

Článek VII. Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě, její funkční období je 3 roky.
2. Výkonná rada má nejméně 3 členy.
3. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Svolává valnou
hromadu, připravuje program valné hromady, plán činnosti, výroční zprávu, návrh rozpočtu a
zprávu o hospodaření.
4. Výkonná rada schvaluje další vnitřní předpisy sdružení s výjimkou organizačního a jednacího
řádu, které schvaluje valná hromada.
5. Výkonná rada schvaluje podávání žádostí o dotace a granty.
6. Výkonná rada schvaluje smlouvy s jinými subjekty o finančním zajištění a realizaci aktivit
sdružení.
7. Výkonná rada volí a odvolává tajnou volbou ze svých členů statutární zástupce sdružení předsedu a místopředsedu sdružení, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení
samostatně.
8. Výkonná rada volí a odvolává ze svých členů koordinátora.
9. Pokud počet členů výkonné rady poklesne, provede se dovolba členů výkonné rady na
nejbližším zasedání valné hromady.
10. Výkonnou radu svolává předseda nebo místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
11. Výkonná rada rozhoduje o přijetí člena sdružení.
12. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
13. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy.
Článek VIII. Předseda
1. Předseda je volen tajnou volbou z řad členů výkonné rady a jeho funkční období je 3 roky.
2. Předseda je statutárním zástupcem sdružení, je oprávněn jednat jménem sdružení
samostatně.
3. Předseda naplňuje rozhodnutí výkonné rady a je za ně plně odpovědný.
4. Předseda svolává a řídí jednání výkonné rady.
5. Předseda přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru.
6. Předseda je odpovědný za hospodaření a vedení účetnictví sdružení.
7. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonné rady.
8. Předseda rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu a o těchto rozhodnutích následně
informuje výkonnou radu
Článek IX. Místopředseda
1. Místopředseda je volen z řad členů výkonné rady tajnou volbou a jeho funkční období je 3
roky.

2. Místopředseda je statutárním zástupcem sdružení, je oprávněn jednat jménem sdružení
samostatně.
3. Místopředseda naplňuje rozhodnutí výkonné rady a je za ně plně odpovědný.
4. Místopředseda rozhoduje o běžných záležitostech sdružení v období mezi jednáními výkonné
rady.
5. Je – li to nezbytné, místopředseda zastupuje předsedu v jeho funkci.
Článek X. Koordinátor
1. Koordinátor je volen z řad členů výkonné rady tajnou volbou a jeho funkční období je 3 roky.
2. Koordinátor zajišťuje koordinaci a organizaci jednotlivých akcí pořádaných sdružením pro své
členy i širokou veřejnost.
3. Koordinátor má na starosti osvětu, propagaci akcí a celkovou publicitu sdružení.
4. Je – li to nezbytné, koordinátor může být po přechodnou dobu zastupován místopředsedou
sdružení.
Článek XI. Revizor sdružení
1. Revizor je volen a odvoláván formou tajné volby valnou hromadou sdružení, jeho funkční
období jsou 3 roky.
2. Revizor je odpovědný valné hromadě, které předkládá výroční revizní zprávu.
3. Revizor kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné
hromady.
4. Je – li to nezbytné, revizor může být po přechodnou dobu zastupován místopředsedou
sdružení.
Článek XII. Hospodaření
1. Sdružení je neziskovou organizací a hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Finance pro činnost získává sdružení členskými příspěvky, z grantů a od sponzorů, doplňkově i
výběrem vložného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty
jiným způsobem. O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě požadavku
sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá
sdružení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty.
3. Za hospodaření sdružení a vedení účetnictví odpovídá předseda sdružení, který každoročně
předkládá výkonné radě a valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a o hospodaření sdružení
včetně účetní uzávěrky.
4. Sdružení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. O mimořádných
výdajích rozhoduje výkonná rada.
5. Případný zisk je využit v souladu s cíli sdružení dle článku III. těchto stanov.
6. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s článkem III. stanov
sdružení.
Článek XIII. Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o zániku
sdružení.
2. V případě zániku sdružení se majetek vypořádá dle zákona 83/1990.
3. Pokud způsob vypořádání ze zákona 83/1990 nevyplývá bude případný zbylý movitý a
nemovitý majetek po likvidaci sdružení převeden na základě rozhodnutí valné hromady
neziskové nebo veřejnoprávní právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. Sdružení má právo obracet se v souladu s cíli své činnosti na státní orgány s peticemi.
3. Stanovy nabývají platnosti dnem registrace sdružení
V Kasejovicích dne 26.1.2012
Přípravný výbor:
Růžena Časková, Lenka Černá, Veronika Impagliatelli, Dana Matějovská, Michaela Weise

