Stanovy občanského sdružení
Článek I.
Název občanského sdružení: Kouzelné fazolky
Sídlo občanského sdružení: Lukavice 56, 789 01 Zábřeh
Článek II.
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Článek III.
2cm
Cíle sdružení
1. Cílem sdružení je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami,
vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace. Peněžní i nepeněžní plnění
může být poskytováno žákům a zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.
2. K plnění těchto cílů sdružení získává dary od fyzických i právnických osob.
Článek IV.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze sdružení oznámené písemnou formou,
b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
c) zrušením členství,
d) zánikem občanského sdružení.

Článek VI.
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výbor
c) revizor
Článek VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména
a) rozhoduje o změně stanov sdružení,
b) schvaluje plán sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí členy výboru a revizní komise,
d) rozhoduje o zrušení členství členů,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Usnesení je přijato, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina přítomných členů.
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Článek V.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen má právo především:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit a být volen do orgánů sdružení,
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat jejich řešení,
d) účastnit se akcí pořádaných sdružení,
e) být informován o činnosti, hospodaření a výsledcích hospodaření sdružení.
2. Člen má za povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

Článek VIII.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má tři členy.
3. Výbor řídí činnost sdružení v době mezi zasedáními valné hromady. V čele výboru je předseda,
který svolává nejméně třikrát ročně jednání výboru.
4. Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) v rámci rozpočtu rozhoduje o vynaložení finančních prostředků sdružení podle článku III. těchto stanov.
5. Předseda sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
6. Výbor se může usnášet, je–li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných.
Článek IX.
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení. Upozorňuje výbor na nedostatky hospodaření sdružení
a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
3. Revizor vypracovává zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti pro zasedání valné hromady.
Článek X.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s finančními prostředky a movitým majetkem.
2. Sdružení vede jednoduché účetnictví.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary fyzických a právnických osob,
b) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
c) granty a dotace.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového rozpočtu schváleného valnou hromadou.
6. Movitý majetek získaný z prostředků nebo činností sdružení může být bezúplatně věnován Základní škole a Mateřské škole Lukavice,
okres Šumperk, příspěvková organizace, která jej zaeviduje ve svém inventáři způsobem daným směrnicemi školy o operativní evidenci
majetku. Peněžní prostředky získané sdružením mohou být převedeny do příjmů školy jako účelová dotace.
Sdružení si může vymínit způsob, jakým s nimi bude naloženo.
Článek XI.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
2. Při zániku dobrovolným rozpuštěním rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
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Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenování čestní členové sdružení.
2. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky.

