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Stanovy spolku GM klub, z. s.
§1
Základní ustanovení

1) Spolek nese název GM klub, z. s.
2) Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen zákon).
3) Sídlem spolku je náměstí T. G. Masaryka 1260, Frýdlant n. O., PSČ 739 11, pro účely
zápisu spolku do rejstříkového soudu.
§2
Účel spolku
Účelem činnosti spolku GM Klub je podpora aktivit pro studenty Gymnázia Frýdlant n. O.
příspěvková organizace, IČ 00601403,(dále jen gymnázium) zaměřených na využití
volného času, pobyt v přírodě, sport, turistiku, vzdělávání a kulturu, přispívat škole
dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování
vzdělávací, výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Dále je účelem spolku GM
klub veškeré finance získané jako příspěvky rodičů žáků, sponzorské dary a jiné
rozdělovat ve prospěch školy a studentů – podporovat jejich rozmanité aktivity (soutěže,
kulturní či sportovní činnost žáků, kurzy, pobyty…), popř. pomáhat škole při nákupu
pomůcek, knih (odborných pro učitelskou i beletrie pro žákovskou knihovnu),
audiovizuální techniky apod.
§3
Členství

1) Výchozí členská základna je dána seznamem členů GM klubu k 1. 1. 2014, který je
přílohou č. 1 těchto stanov.
2) Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami
a cíli spolku a svou vůli projeví písemnou žádostí předsedovi GM klubu. O přijetí za
člena rozhodne členská schůze.
3) Členství je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být
bráněno vystoupit z něj.
4) Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku, a to dnem uvedeným v písemném oznámení
předsedovi GM klubu,
b) smrtí člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena (např. z důvodu nezaplacení členského příspěvku).
5) Předseda GM klubu vede seznam členů, provádí v něm zápisy a výmazy týkající se
členství osob. Seznam členů je zpřístupněn na webových stránkách školy. Členové
spolku souhlasí se zveřejněním osobních údajů v podobě: jméno a příjmení.
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§4
Práva a povinnosti členů
1) Člen spolku má zejména právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) hlasovat na jednání členské schůze v případě, že je plně způsobilý k právním
úkonům,
c) předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2) Člen spolku má zejména povinnost:
a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími
orgánů spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
d) udělit písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, sdělit základní údaje,
včetně aktualizace dle skutečnosti předsedovi spolku pro účely svolání členských
schůzí, zejména:
- jméno a příjmení
- bydliště
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
e) zaplatit členský příspěvek.
§5
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a) předseda,
b) členská schůze
c) kontrolní komise
2) Volené orgány jsou předseda a kontrolní komise, jejichž funkční období je čtyřleté.

§6
Předseda
1) Předsedu volí ze svých členů členská schůze a též jej odvolává.
2) Předseda zejména:
a) zastupuje spolek navenek a činí jeho jménem právní úkony,
b) je statutárním orgánem spolku,
c) má podpisový vzor a spravuje účet spolku,
d) připravuje podklady pro jednání členské schůze, svolává členské schůze způsobem
uvedeným v § 7 těchto stanov.
3) Předseda je ze své činnosti odpovědný členské schůzi.
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§7
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2) Členská schůze je tvořena členy spolku.
3) Členská schůze zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a odvolává jej,
b) volí a odvolává členy kontrolní komise,
c) schvaluje přijetí nového člena,
d) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
e) rozhoduje o zrušení spolku,
f) rozhoduje o změně stanov,
g) koordinuje činnost spolku,
h) pověřuje kontrolní komisi kontrolou a evidencí hospodaření spolku,
i) rozhoduje o rozdělení finančních prostředků spolku,
j) určí výši a splatnost členských příspěvků.
4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.
5) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, každý člen má jeden hlas, v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje pro přijetí
souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. Členské schůzi předsedá předseda
spolku.
6) Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Členskou schůzi
(náhradní členskou schůzi) svolává předseda emailovou pozvánkou s uvedením data,
místa, hodiny konání a pořadu zasedání minimálně 7 dní před konáním schůze. Jiný
člen nebo orgán spolku je oprávněn svolat členskou schůzi za splnění podmínek
uvedených v § 248, odst. 2 zákona.
7) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout
jen za účasti a se souhlasem všech členům spolku oprávněných o ní hlasovat.
8) Náhradní zasedání členské schůze řeší ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb.

§8
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je tříčlenná.
2) Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze.
3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
4) V rozsahu působnosti kontrolní komise může pověřený člen nahlížet do dokladů spolku,
provádět kontrolu a požadovat vysvětlení.
5) Kontrolní komise je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny
Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

členů.
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§9
Hospodaření
1) Spolek je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
neziskovou právnickou osobou.
2) Příjmy spolku tvoří zejména:
a)
b)
c)
d)

dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
přidělené granty a dotace,
příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
členské příspěvky.

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s formami činnosti podle
těchto stanov.
4) Spolek je účetní jednotkou ve smyslu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném
znění, za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární orgán, který je povinen zajistit
řádné vedení účetnictví.
5) Hospodaření spolku je oprávněna kontrolovat kontrolní komise.
§ 10
Zánik spolku
1) Spolek se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace:
a) na základě rozhodnutí členské schůze,
b) na základě jiných skutečností stanovených v občanském zákoníku.
2) Zruší-li se spolek s likvidací, provede se postupem dle občanského zákoníku jeho
likvidace. O likvidačním zůstatku a jeho rozdělení rozhodne členská schůze.

§ 11
Závěrečná ustanovení
1) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi a
žádostmi.
2) Tyto stanovy schválila členská schůze usnesením dne 12. 11. 2014, na základě a
v souladu s ust. § 3041, 3042, 3045, ve spojení s § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 12. 11. 2014
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