
STANOVY SPOLKU 

Školní plesy ISŠTE Sokolov, z. s. 

Článek I 

Základní informace 

Spolek Školní plesy ISŠTE Sokolov, z. s. (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Sídlo na adrese 
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov. 

  

Článek II 

Účel Spolku 

Účelem Spolku je organizace plesů maturitních oborů, plesů učňovských oborů a ostatních 
akcí žáků školy. 

  

Článek III 

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, 
která je zaměstnancem Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 
1620, 35601 Sokolov nebo je jejím řádným žákem. 

2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná 
její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

3. Členství vzniká dnem, kdy statutární orgán rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 
bydliště, rodné číslo, telefonní spojení, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis 
žadatele. 

4. Práva a povinnosti vyplývající z členství ve Spolku: 

Člen Spolku má právo: 

• nahlížet do zpráv o činnosti Spolku 
• předkládat návrhy a připomínky k činnosti Spolku 
• svolávat zasedání Členské schůze 

Člen Spolku je povinen: 
• dodržovat stanovy 
• hájit zájmy Spolku 
• aktivně se účastnit činnosti Spolku 
• sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce o členství 
• platit členské příspěvky 



5. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku, úmrtím nebo vyloučením člena pro 
hrubé porušení stanov. 

  

Článek IV 

Členské příspěvky 

1. Výše členského příspěvku činí 6 000 Kč (slovy šest tisíc korun českých). 

2. Splatnost členského příspěvku určí Výbor spolku na základě doporučení Členské schůze, 
vždy v září příslušného školního roku.  

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to 
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor spolku. 

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje 
Výbor spolku. Splatnost členského příspěvku může být posunuta nejdéle do 28. 2. v daném 
školním roce. 

  

Článek V 

Orgány Spolku 

1. Organizační strukturu Spolku tvoří: 

• Členská schůze 
• Výbor spolku 

2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem 
Spolku. 

3. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby: 

• schválila případné změny stanov  
• schválila zprávu o činnosti Spolku 
• určila koncepci činnosti Spolku na příští období 
• schválila výsledek hospodaření Spolku 
• rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

5. Zasedání členské schůze svolává člen Členské schůze nebo člen Statutárního orgánu. 
Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li schopná se 
usnášet, svolá se náhradní zasedání do jednoho měsíce od původního konání. 

6. Spolek je zastoupen statutárním orgánem. 

7. Statutární orgán je kolektivní. Statutárním orgánem je Výbor spolku (dále jen „Výbor“).  

8. Výbor tvoří zakladatelé Spolku a dohodli se na těchto funkcích: 



Mgr. Daniela Synáčová - Předseda 

Ing. Dita Švejdová - Místopředseda 

Ing. Miluše Marková - Pokladník 

9. Členové Výboru zastupují Spolek dle § 164. Zákona č. 89/ 2012Sb., Občanský zákoník, a 
to: 

a) Člen Výboru zastupuje Spolek ve všech záležitostech.  

b) Člen Výboru zastupuje Spolek samostatně 

10. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 
naplňování poslání Spolku. 

11. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování 
Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.  

  

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.  

2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov dne 13. 6. 2016. 

3. Účinnosti nabývají dnem zápisu Spolku do spolkového rejstříku vedeného u Krajského 
soudu v Plzni. 

 V Sokolově dne …..2016              V Sokolově dne …..2016      V Sokolově dne …..2016       

                         

Ing. Miluše Marková                   Ing. Dita Švejdová                 Mgr. Daniela Synáčová           

Pokladník                                     Místopředseda                       Předseda 

Jelínkova 1887                             Jiřího z Poděbrad 2018          Pionýrská 75 

356 01 Sokolov                            356 01 Sokolov                      356 51 Kynšperk nad Ohří 

dat. nar. 22. 2. 1987                     dat. nar. 13. 6. 1977               19. 10. 1966     

      

 …………………….                              ……………………                          ……………………                

(podpis)                                       (podpis)                                  (podpis)  


