
Stanovy  

Easy English, z.s. 
varianta 2015 

 

 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

1) Název spolku je: Easy English, z. s. “ (dále jen „ spolek “). 

2) Sídlo spolku je: Svojsíkova 1482/5, Předměstí, 41201 Litoměřice 

 

Čl. 2 

Účel 

Účelem spolku je finanční podpora rozvoje anglického programu Masarykovy základní školy 

Litoměřice. Zejména potom: 

- vytváření podmínek pro zdokonalování žáků základních škol ve výuce cizích jazyků 

- pořádání sportovních akcí pro mládež spojených s výukou cizích jazyků 

- pořádání kulturních akcí pro mládež spojených s výukou cizích jazyků    

- zabezpečení materiálního vybavení pro akce pořádané spolkem. 

 

Čl. 3 

Hospodaření 

 

Spolek hospodaří s vlastním majetkem podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí 

spolku. 

 

Finanční zdroje spolku jsou: 

 členské příspěvky   

 sponzorské dary 

 

Spolek hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí občanského sdružení 

Easy English. 

 

Čl. 4 

Vznik a zánik členství 

 

1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové 

2)  Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku a souhlas výboru 

spolku. 

3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje výbor spolku na základě jeho písemné přihlášky.  



4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku. 

5) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením oznámení 

o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena 

výborem spolku, úmrtím člena, nebo zánikem spolku. 

6) Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím výboru spolku, zejména pokud porušuje 

členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli 

spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. Rozhodnutí musí být 

přijato alespoň 2/3 většinou všech členů výboru. 

7) Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi a to do 14 dnů od doručení 

rozhodnutí výboru spolku. Členská schůze pak rozhodne s konečnou platností. 

 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů  
 

1) Právem člena je: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

c) být volen do orgánů spolku,  

d) kdykoli ze spolku vystoupit. 

 

2) Povinností člena je: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku 

c) platit členské příspěvky dle platných vnitřních předpisů spolku. 

 

 

Čl. 6 

Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán a výbor spolku jako statutární orgán 

 

1) Členská schůze 

a) skládá se ze všech členů spolku, 

b) volí a odvolává ze svých členů výbor spolku vč. předsedy a místopředsedy spolku, určuje 

počet členů výboru 

c) je svolávána výborem spolku nejméně jednou ročně,  

d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání, 

e) rozhoduje o změnách stanov, 

f) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,  

g) schvaluje rozpočet spolku a zprávu o hospodaření na kalendářní rok, 

i) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku, 

j) je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň 1/5 (jedna pětina) všech členů. Pokud není 

uvedeno jinak, rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.  

k) jednání členské schůze jsou neveřejná;  

l) z každého zasedání je vyhotovován zápis. 

 

 

 



2) Výbor spolku 

a) je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku, za spolek činí veškeré právní úkony. 

Každý člen spolku zastupuje spolek samostatně. 

b) jeho schůze je svolávána dle potřeby předsedou spolku, nejméně však jedenkrát za rok. 

c) je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pokud není uvedeno 

jinak, rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 

d) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, vede seznam členů spolku, spravuje 

jeho majetek. 

e) má 3 členy, z nichž jeden je předsedou a jeden místopředsedou spolku 

f) funkční období je stanoveno na 5 let,   

g) navrhuje, vydává a schvaluje vnitřní předpisy spolku 

h) svolává členskou schůzi a předkládá jí zprávu o hospodaření 

i) výkon činnosti člena Výboru spolku končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, 

úmrtím, zánikem spolku nebo vypršením funkčního období. 

 

Čl. 7 

Zánik spolku 
 

1)  Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím členské schůze alespoň 3/5 většinou všech členů. 

b) dobrovolným rozpuštěním, pokud všichni jeho členové ukončí členství. 

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů. 

 

2) Při zániku spolku rozhoduje o majetku spolku členská schůze. 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1)  Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy přítomnými na 

členské schůzi. 

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi  

a žádostmi. 

4)  Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

5)  Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. 

 

 

V Litoměřicích dne 4. 4. 2015   

Členská schůze schválila dne: 9.4.2015         

 

 

Za výbor Easy English,z.s.:  

 

Předseda:   Ing. Lukáš Znojemský 

 

 


