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Stanovy spolku 
Komunitní škola He řmánek, z.s. 

 
 

I. 
Statut, název a sídlo spolku 

 
1) Spolek Komunitní škola Heřmánek, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů 

vedených společným zájmem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, (dále jen „spolek“). 

 
2) Spolek  nese název:  Komunitní škola He řmánek, z.s. 
 
 
3) Sídlo sdružení:     Heřmanov 65, PSČ 594 58  
     Česká republika 
 

 
 
 

II. 
Účel spolku 

      
Účelem spolku jsou budování a kultivace obecního part nerství a komunity s ohledem 
na roli venkova v EU, zejména koordinací vzájemného  celoživotního vzd ělávání 
s využitím potenciálu členů i občanů pro zvyšování vzd ělanostní úrovn ě obce 
Heřmanov a okolních obcí za pomoci Evropských znalostí  a zkušeností. 
 
Spolek vyvíjí p ředevším tuto činnost: 
 

1) Podpora a rozvíjení partnerství pro všestranný r ozvoj spole čnosti v rámci obce, 
mezi firmami, spolky a sdruženími a mezi obcemi nav zájem se zvláštním 
důrazem na obecní integrované partnerství  

 
 S využitím evropských zkušeností, chceme 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. Rozvoj partnerství občanů v obcích a jejich zapojení 
do chodu obce metodou zdola. 

 
2) Koordinace a rozvoj celoživotního u čení v obci a okolí jako principu rozvoje 

spole čnosti 
 
 Koordinovat, podporovat a iniciovat ve spolupráci s dalšími subjekty celoživotní 

vzdělávání, jako nezbytnou součást kvality života na venkově. Seznamovat s novými 
metodami učení dospělých se zaměřením jak na skupinové, tak na individuální 
techniky. 

 
3) Seznamování s komunikací a komunika čními technologiemi  
 
 Komunikace je jednou z nejnáročnějších mezilidských interaktivních činností. Chceme 

podporovat a koordinovat osvětu pro správné pochopení složitosti komunikace, stejně 
jako důležitost interkulturní komunikace v mezinárodní spolupráci a projektech. 
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III. 
Členství ve spolku 

 
1) Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky schválené valnou 

hromadou spolku fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, vyvíjející činnost 
nebo působící v souladu s těmito stanovami. Členství ve spolku vzniká dnem přijetí 
za člena. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím 
hlasem. Členské příspěvky se nehradí. 

 
2) Práva členů jsou  

- účastnit se valné hromady s hlasovacím právem 
- volit orgány spolku 
- u fyzických osob být volen do orgánů spolku 
- podílet se na aktivitách a koncepci spolku 
- dávat návrhy k plánu činnosti pro nastávající období 
- podávat podněty a připomínky k hospodaření spolku 
- obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi, žádat o 

jejich vyjádření 
- být informován o dění ve spolku 

 
3) Povinnosti členů 

- účastnit se valné hromady 
- spolupracovat s radou spolku 
- společně se podílet na činnosti spolku 
- jednat v souladu s účelem spolku 
- dodržovat stanovy spolku 
 

4) Zánik členství ve spolku může nastat 
 

- dobrovolným vystoupením dnem doručení písemného 
oznámení o ukončení členství výkonné radě spolku 

- vyloučením člena valnou hromadou, dopustí-li se člen 
spolku jednání nebo činu neslučitelného s účelem spolku 

- zánikem spolku 
- u členů-právnických osob zánikem právnické osoby 
- úmrtím člena 

  
 
 
 

IV. 
Orgány spolku 

1) Spolek má tyto orgány: 
 

• valná hromada 
• rada spolku 
• předseda spolku 
• místopředseda spolku 

 
2) Statutárním orgánem spolku jsou předseda spolku a místopředseda spolku. Předseda 

spolku a místopředseda spolku zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, a to 
každý samostatně. 
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V. 
Valná hromada 

 
 

1) Valná hromada  je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů 
spolku.  

2) Valnou hromadu svolává k zasedání předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda spolku, podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Předseda 
spolku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda spolku, svolá zasedání valné hromady 
z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Zasedání valné hromady se svolá vhodným 
způsobem ve lhůtě nejméně 14 dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé 
místo, čas a pořad zasedání. 

3) Valná hromada schvaluje zejména výroční zprávu spolku, závěrečný účet a návrh 
rozpočtu, rozhoduje o návrhu koncepce spolku, o vyloučení člena spolku, schvaluje 
záměry plánu činnosti, změnu stanov, najmutí a propuštění manažera školy, stanovuje 
počet členů rady spolku, volí ze svého středu předsedu spolku, místopředsedu spolku a 
další členy rady spolku, odvolává předsedu spolku, místopředsedu spolku a členy rady 
spolku a rozhoduje o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně. 

4) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 
spolku. Usnesení přijímá valná hromada většinou hlasů členů přítomných v době 
usnášení. Usnesení o změně stanov a o zrušení či přeměně spolku přijímá nejméně 
dvěma třetinami všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas. 

 
VI. 

Rada spolku 
 
1) Rada spolku je výkonným orgánem spolku a skládá se z předsedy spolku, 

místopředsedy spolku a dalších tří členů spolku. Její funkční období je pětileté 
s možností opakovaného zvolení. 

2) Zajišťuje úkoly uložené jí valnou hromadou a za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Rada spolku připravuje 
program valné hromady, zprávy o činnosti a hospodaření.  

3) Radu spolku svolává předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda spolku, 
a to nejméně dvakrát ročně. 

4) Rada spolku je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Rady 
spolku. Rada spolku přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; 
každý člen má jeden hlas. 

 
VII. 

Předseda spolku 
 

1) Předseda spolku řídí činnost rady spolku a naplňuje rozhodnutí rady spolku. 

2) Funkční období předsedy spolku je pětileté s možností opakovaného zvolení. 

3) Zastupuje spolek navenek a vůči třetím osobám.  

4) Řídí chod kanceláře. Rozhoduje o běžných záležitostech spolku, přijímá a propouští 
zaměstnance spolku.  

5) Předseda spolku je odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolku, vedení účetnictví a 
plynulý chod spolku. Předseda spolku připravuje podklady pro jednání rady spolku. 
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VIII. 
Místop ředseda spolku 

 
1) Místopředseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem v době 

nepřítomnosti předsedy spolku.  

2) Místopředseda spolku vykonává pravomoci předsedy spolku v době jeho nepřítomnosti. 

3) Funkční období místopředsedy spolku je pětileté s možností opakovaného zvolení. 

 
IX. 

Hospoda ření spolku 
 

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Sídlo spolku se nachází 
v prostorách budovy zrušené základní školy. Tato budova včetně příslušného vybavení 
je spolku bezúplatně pronajata obcí Heřmanov. 

2) Finance pro činnost získává spolek z grantů, z dotací, od sponzorů, výběrem vložného 
z kurzů, ze seminářů a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným 
způsobem, z příjmů ze svých činností, z výnosů ze svého majetku, případně také ze 
sponzorských darů a příspěvků právnických a fyzických osob. 

3) O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě požadavku sponzorů 
samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá spolek 
sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty. 

4) Spolek zpracovává každoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 

5) Spolek hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Případný zisk je 
využit v souladu s účelem spolku dle čl. II. těchto stanov 

6) Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

7) O mimořádných výdajích rozhoduje rada spolku s předsedou spolku. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady 
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci 
určenou valnou hromadou. 

3) O veškerých změnách a doplňcích stanov spolku rozhoduje valná hromada. 

4) Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

5) Tyto stanovy byly schváleny usnesením valné hromady dne 15. 6. 2015. 

 
V Heřmanově dne 15. 6. 2015 
 
 
 

……………………………………………..
     , předseda spolku 


