Stanovy Dětského klubu Duháček Brno, z. s.
I.
1.
2.
3.

Základní ustanovení

Klub přijal název Dětský klub Duháček Brno, z. s. (dále jen „klub“).
Klub je právnickou osobou.
Sídlem klubu je Mateřská škola DUHA, Kachlíkova 21, 635 00 Brno.
II. Účel klubu

Účelem klubu je zajištění kulturně společenských a sportovních aktivit a podpora zájmových
činností a výchovně-vzdělávací činnosti pro děti navštěvující Mateřskou školu DUHA.

III. Činnost klubu
Náplní činnosti klubu je:
1. Organizování a pořádání sportovních akcí pro děti.
2. Organizování a pořádání kulturně společenských akcí pro děti.
3. Zajišťování zájmových činností dětí.
4. Zajišťování materiální pomoci při výchovně-vzdělávací činnosti Mateřské školy DUHA.
IV. Členství v klubu
1.
2.
3.

Členy klubu mohou být zletilé fyzické i právnické osoby, které mají zájem na stálém
zlepšování činnosti školy.
Členem klubu se stává fyzická osoba svým podpisem na přihlašovací listině v souvislosti
s nástupem dítěte k docházce do mateřské školy.
Členství v klubu zaniká:
a. ukončením docházky dítěte člena klubu do Mateřské školy DUHA,
b. neuhrazením ročního příspěvku do spolku,
c. zánikem spolku, dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím
o jeho rozpuštění.
V. Práva a povinnosti členů

Čl. 1 Práva členů
1.
2.
3.
4.
5.

Účastnit se předmětu činnosti klubu.
Účastnit se konferencí členů klubu.
Volit a být volen do orgánů klubu.
Předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti klubu a práce školy, podávat k činnosti klubu
a školy připomínky.
Být informován o finančním hospodaření klubu.

Čl. 2 Povinnosti členů
1.
2.
3.

Platit roční příspěvek ve výši schválené konferencí členů klubu.
Dodržovat stanovy klubu.
Řídit se usneseními konference členů klubu.
VI. Orgány klubu

1.

2.

Orgány klubu jsou:
a. konference členů klubu
b. výbor klubu
c. revizní komise klubu
Funkční období orgánů klubu je jeden školní rok. Orgány klubu se volí nejpozději v době
od 1. 9. do 30. 9. každého kalendářního roku.

Čl. 1 Konference členů klubu
1.
2.

3.

4.

Konference členů klubu je jeho nejvyšším orgánem.
Konference členů klubu:
a. volí výbor klubu a revizní komisi klubu,
b. rozhoduje o změnách stanov klubu,
c. projednává zprávu výboru o činnosti klubu,
d. usnáší se o výši členského příspěvku,
e. schvaluje rozpočet klubu,
f. schvaluje dobrovolné rozpuštění klubu.
Konference členů klubu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů klubu. Rozhodnutí je schváleno odsouhlasením dvěma třetinami hlasů přítomných
členů klubu.
Konference členů klubu se koná nejméně jedenkrát ve školním roce. Svolává ji výbor
písemnou pozvánkou.

Čl. 2 Výbor klubu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výbor klubu je jeho statutárním orgánem.
Výbor klubu má deset členů.
Výbor klubu svolává konference členů klubu.
V období mezi konferencemi řídí výbor klubu veškerou činnost klubu.
Zvolený výbor klubu volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Výbor je
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina výboru.
Volební období výboru klubu je jeden rok.

Čl. 3 Revizní komise klubu
1.
2.
3.

Revizní komise dohlíží na výkon působnosti výboru klubu.
Revizní komise klubu má tři členy.
Zvolená revizní komise volí ze svého středu předsedu.

4.

5.

Revizní komise klubu:
a. kontroluje hospodaření klubu a správu jeho majetku nejméně jedenkrát ročně,
b. upozorňuje výbor klubu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.
Volební období revizní komise je jeden rok.
VII. Zastupování klubu

1.

2.

3.

Klub zastupuje předseda výboru, který má oprávnění podepisovat veškeré písemné
dokumenty. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda výboru. Ostatní
členové výboru mohou jednat jménem klubu jen na základě zmocnění uděleného
předsedou klubu. V případě, že v průběhu volebního období zanikne mandát předsedy
výboru, vykonává jeho funkci místopředseda výboru.
Podepisování za klub se děje tak, že k předepsanému nebo otištěnému názvu klubu
připojí předseda výboru, nebo místopředseda výboru, nebo pověřený člen výboru svůj
vlastnoruční podpis s uvedením funkce.
Listiny finanční povahy podepisují společně předseda výboru a hospodář.
VIII. Hospodaření klubu

1.

2.
3.

Majetek spolku tvoří:
a. členské příspěvky,
b. dotace, dary a příspěvky sponzorů,
c. příjmy z vlastní činnosti.
Prostředky lze použít pouze k realizaci předmětu činnosti klubu uvedeného v části II.
těchto stanov. O hospodaření s finančními prostředky rozhoduje výbor klubu.
Čerpání prostředků je možné jen na základě zúčtování účetních dokladů. O čerpání
prostředků musí být vedena přesná a průkazná evidence.
IX. Zrušení, zánik a likvidace klubu

1.
2.

3.

Klub je zřízen na dobu neurčitou.
Klub zaniká:
a. rozhodnutím konference členů klubu,
b. sloučením s jiným spolkem,
c. pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.
Při zániku se provede majetkoprávní vypořádání.
X. Závěrečná ustanovení

1.
2.

Stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude uložen u předsedy
výboru klubu a jeden v sídle spolku.
Tyto stanovy nabývají účinnosti od 1. 1. 2016.

V Brně dne 17. 12. 2015.

