Stanovy občanského sdružení

ProWaldorf Karviná, o. s.
Čl. I
Základní ustanovení
Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s.
Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná – Mizerov, 734 01
Čl. II
Právní postavení sdružení
ProWaldorf Karviná, o. s. (dále jen ProWaldorf) je nezávislé sdružení, sdružující
členy na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení má obecně prospěšný
charakter a je právnickou osobou.
Čl. III
Poslání a cíle o. s. ProWaldorf
1. Iniciovat zřízení a podporovat provoz waldorfské školy v Karviné.
2. Pořádat osvětovou činnost formou přednášek, tiskovin a publikací o waldorfském
školství a kulturní, komunitní a mezinárodní akce tematicky spjaté s waldorfským
školstvím.
4. Podporovat aktivity směřující k legislativním úpravám, které umožní rodičům
svobodnou volbu výchovy a vzdělávání pro své děti.
5. Podporovat a organizovat tuzemské i mezinárodní výměnné akce žáků, učitelů a
rodičů.
6. Pořádat kulturní, komunitní a mezinárodní akce, jejichž cílem je zvyšování
environmentálního uvědomění společnosti.
7. Na podporu své činnosti může vydávat časopisy, knihy, publikace a jinou
propagaci.
8. Může zřizovat obchodní společnosti.
9. Může provádět obchodní činnost.
10. Může zřizovat různé zájmové kroužky.
11. Spolupracuje se sdruženími obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.
Čl. IV
Členství
1. Členem ProWaldorf mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s jejími
stanovami a cíli.
2. O přijetí za člena ProWaldorf rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonná
rada ProWaldorf.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě;
b) zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady s možností odvolání
k valné hromadě;
c) zánikem ProWaldorf;
d) neplacením členských příspěvků.

Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti ProWaldorf;
b) volit a být volen do orgánů ProWaldorf;
c) obracet se na orgány ProWaldorf s podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi a žádat o
jejich vyjádření;
d) zplnomocnit jiného člena sdružení k zastupování na valné hromadě;
e) být informován o činnosti domácích, zahraničních a mezinárodních sdružení
rodičů a učitelů waldorfských škol.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení;
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;
c) řádně platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou.
Čl. VI
Orgány o. s. ProWaldorf
Orgány ProWaldorf jsou:
a) valná hromada,
b) výkonná rada,
c) revizní komise.
Čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ProWaldorf.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení k datu konání valné hromady.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
4. Výkonná rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů
ProWaldorf.
5. Oznámení o konání valné hromady obdrží členové nejpozději měsíc před jejím
konáním písemně nebo jinou formou schválenou valnou hromadou.
6. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov ProWaldorf;
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu, zásady
hospodaření a roční závěrku hospodaření;
c) volí na dobu 3 let členy výkonné rady a revizní komise;

d) rozhoduje o odvolání či odstoupení členů výkonné rady a revizní komise;
e) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí výkonné rady o zrušení členství;
f) rozhoduje o zrušení ProWaldorf; návrh na zrušení ProWaldorf musí být zaslán
výkonné radě nejméně 6 týdnů před konáním valné hromady.
7. Usnesení valné hromady jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných
členů ProWaldorf.
8. Rozhodnutí o změnách stanov a zrušení ProWaldorf musí být schváleno nejméně
dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Čl. VIII
Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánem ProWaldorf, která za svou činnost odpovídá
valné hromadě.
2. Výkonná rada je tvořena členy ProWaldorf navrženými a schválenými valnou
hromadou.
3. Výkonná rada má nejméně tři členy.
4. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
5. Výkonnou radu svolává předseda nebo místopředseda dle potřeby, nejméně však
3x ročně. Formu svolání si stanovuje výkonná rada.
6. Výkonná rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výkonné rady,
b) koordinuje činnost ProWaldorf,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena ProWaldorf,
f) rozhoduje o vyloučení člena ProWaldorf,
g) jmenuje a vysílá zástupce do domácích a mezinárodních sdružení rodičů
waldorfských škol.
7. Zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem smí předseda a
místopředseda výkonné rady každý samostatně, popřípadě další osoba pověřená
výkonnou radou. Je-li pro právní úkon, který činí výkonná rada, předepsaná písemná
forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výkonné rady.
8. Usnesení výkonné rady jsou platná, jsou-li přijata většinou hlasů přítomných členů
výkonné rady.
Čl. IX
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem ProWaldorf, která za svoji činnost odpovídá
valné hromadě.
2. Revizní komise má nejméně tři členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením ProWaldorf a upozorňuje
výkonnou radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích
revizí a kontrolní činnosti.
5. Revizní komise doporučuje valné hromadě schválení činnosti výkonné rady za
uplynulý rok.

6. Pověřený člen revizní komise má právo účastnit se zasedání výkonné rady
s hlasem poradním.
Čl. X
Majetek a zásady hospodaření
1. ProWaldorf spravuje veškerý svůj majetek.
2. ProWaldorf disponuje vlastním účtem.
3. Zdroje příjmů z hlavní (zájmové) činnosti mohou být zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) sponzorské příspěvky, dotace a granty.
4. Zdroje příjmů z vedlejší (ekonomické) činnosti mohou být zejména:
a) příjmy z prodeje vydaných publikací,
b) příjmy ze vstupného na pořádané kulturní akce,
c) příjmy z organizovaných zájmových kroužků.
5. ProWaldorf může nabývat movitého i nemovitého majetku.
6. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada, která každoročně předkládá
valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky a revizní zprávy.
7. Hospodaření se uskutečňuje podle zásad hospodaření stanovených valnou
hromadou.
8. Volené funkce v orgánech ProWaldorf jsou funkcemi dobrovolnými bez nároku na
honorář.
9. Dispoziční právo k účtům ProWaldorf má předseda a pověřený člen výkonné rady.
Čl. XI
Vznik o. s. ProWaldorf
1. Ustavující přípravný výbor po registraci vytvoří výkonnou radu, která postupně
vytvoří členskou základnu.
Čl. XI
Zrušení o. s. ProWaldorf
1. ProWaldorf se zrušuje rozhodnutím valné hromady, a to s likvidací nebo bez
likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení ProWaldorf sloučením.
2. ProWaldorf se zrušuje z důvodů a způsobem upraveným v zák. č. 83/1990 Sb.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Právnickou osobou se stává ProWaldorf svojí registrací.
2. ProWaldorf má právo užívat znaku.
3. Stanovy ProWaldorf vstupují v platnost dnem schválení.
4. Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi konané dne 6. 12. 2012
v Karviné.

5. Ustavující členská schůze rovněž ze dne 6. 12. 2012 rozhodla, že členy
přípravného výboru k založení sdružení jsou:
1) Marika Húsková, RČ 805115/5079
bytem: Na Kopci 2108, Karviná – Mizerov, 734 01
2) Ivana Majerovová, RČ 796108/5110
bytem: Tovární 2440, Karviná – Nové Město, 735 06
3) Helena Pavlovcová, RČ 575210/2147
bytem: Na Kopci 2108, Karviná – Mizerov, 734 01
6. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb.

V Karviné dne 6. 12. 2012

Za přípravný výbor

………………………………………
Marika Húsková
zmocněnec pro jednání jménem výboru

………………………………………
Ivana Majerovová

………………………………………
Helena Pavlovcová

