Stanovy spolku

Klub absolventů ČAG z. s.
§ 1 - Sídlo spolku
Sídlem spolku Klub absolventů ČAG z. s. (dále jen „Klub“) jsou České Budějovice,
Třebízského 1010, 370 06.
§ 2 - Cíl činnosti
Klub absolventů ČAG z. s. byl založen s posláním sdružovat bývalé absolventy
Česko-anglického gymnázia s.r.o. (dále jen „ČAG“), podporovat vzdělávací cíle ČAG
a rozvíjet společenské aktivity a zapojení bývalých i současných studentů ČAG.
Cílem činnosti Klubu je především:
1) udržování kontaktů mezi absolventy např. prostřednictvím každoročního vydání
brožury o životě absolventů či informacemi na webových stránkách školy,
2) udržování kontaktů s bývalými pedagogy a lektory ČAG,
3) pořádání přednášek pro současné studenty ČAG,
4) realizace analýz trhu práce, pomoc současným studentům při volbě budoucího
povolání,
5) prezentace projektů a aktivit ve vztahu k veřejnosti a médiím,
6) šíření dobrého jména ČAG na veřejnosti a s tím související aktivity,
7) získávání nových studentů ČAG a aktivity s tím spojené,
8) sportovní činnost,
9) zahraniční stáže,
10) vystavovatelská činnost směřující k prezentaci práce studentů a pedagogů ČAG
§ 3 - Členství, členská práva a povinnosti
1) Členství v Klubu je dvojího druhu:
a) běžné,
b) čestné.
2) Vznik členství
a) Běžné členství v Klubu vzniká pro fyzickou i právnickou osobu po podání přihlášky
na základě přijetí vedením Klubu, a to dnem tohoto přijetí.
b) Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí vedení Klubu. Čestné členství je
udělováno vedením vždy na dobu neurčitou. Vedení vede a každoročně aktualizuje
seznam čestných členů.
3) Členství zaniká
a) úmrtím nebo zánikem člena,
b) na základě písemné žádosti,
c) vyloučením valným shromážděním.
4) Práva a povinnosti
Každý běžný nebo čestný člen má právo účastnit se valného shromáždění Klubu,
promlouvat zde a podávat návrhy či žádat vysvětlení, dále má rovněž právo na výhody,
které jsou členům poskytovány, a na účast na akcích pořádaných Klubem. Běžný i čestný
člen má právo na valném shromáždění Klubu hlasovat, volit a jako fyzická osoba být
volen do orgánů Klubu.
Roční členský příspěvek běžného i čestného člena je u fyzické osoby dobrovolný.

Každý člen je rovněž povinen účastnit se jednání orgánů Klubu, do nichž byl zvolen, nebo
na základě svého svolení jmenován a respektovat usnesení těchto orgánů. Člen nesmí
svým vystupováním poškozovat zájmy Klubu ani jeho dobré jméno. Při porušení těchto
povinností je vedení oprávněno člena vyloučit. Pokud svým jednáním způsobí člen škodu
jinému členovi nebo členům Klubu, je povinen tuto škodu nahradit.
§ 4 - Orgány
Klub má tyto orgány:
1)
2)
3)

valné shromáždění,
vedení,
revizor.

§ 5 - Valné shromáždění
Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Klubu a sestává ze všech členů Klubu. Do jeho
působnosti spadá především schvalování změn stanov, hospodaření, rozpočtu
a zásadních aktivit Klubu, dále volba a odvolání vedení Klubu. Valné shromáždění si však
k rozhodnutí může vyhradit jakoukoli otázku.
Valné shromáždění svolává předseda Klubu, případně jím pověřený člen vedení, alespoň
jednou ročně, a to písemnou či elektronickou pozvánkou zaslanou všem členům nejméně
20 dní přede dnem konání valného shromáždění. Pozvánka musí obsahovat místo a čas
konání valného shromáždění a navrhovaný program. Na písemnou žádost více než 70 %
členů je předseda povinen do 60 dnů od doručení žádosti svolat mimořádné valné
shromáždění s programem navrženým v písemné žádosti.
Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomno 7 členů Klubu. Jednání řídí
předseda, nebo jím pověřený člen Klubu. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů Klubu. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Při jednání se
valné shromážděni řídí navrženým programem, není-li vážný důvod pro jeho změnu.
§ 6 – Vedení
Vedení je statutárním orgánem Klubu. Má dva členy – předsedu a pokladníka, kteří jsou
voleni valným shromážděním na čtyřleté funkční období. Volen je předseda, a pokladník.
Členové vedení jednají jménem Klubu a podepisují za Klub tak, že k napsanému či
natištěnému názvu Klubu připojí svůj podpis vždy předseda nebo pokladník.
Vedení řídí činnost Klubu, odpovídá za jeho hospodaření, tvorbu a plnění rozpočtu,
plánování činnosti, přijímá nové členy, uděluje členství a svolává valné shromáždění.
Jednání představenstva svolává a řídí předseda nebo pokladník. Z jednání vedení se
pořizuje zápis, který je po podpisu jeho členů odsouhlasen. Zápis je na základě písemné
žádosti přístupný všem členům Klubu.
Za práci ve vedení mají členové těchto orgánů právo na odměnu. Výši odměny schvaluje
valné shromáždění Klubu.
Členství v orgánu se může člen vzdát písemnou rezignací doručenou na adresu Klubu.
Členství v orgánu poté zaniká projednáním ve vedení Klubu, nejpozději však koncem
měsíce následujícího po doručení rezignace. Členství v orgánu zaniká rovněž dnem, k
němuž byl člen orgánu odvolán orgánem, jenž ho do funkce zvolil.
§ 7 - Revizor
Provádí revizi hospodaření Klubu, provádí kontrolu ekonomických a právních operací
Klubu.

§ 8 - Zásady hospodaření
Klub hospodaří vždy s vyrovnaným rozpočtem. Není oprávněn brát si půjčky ani jinak se
zadlužovat bez předchozího souhlasu valného shromáždění. Vedení zajišťuje řádné vedení
účetnictví. Hlavním příjmem Klubu jsou členské příspěvky, granty, dary, dotace či
příspěvky od státu, nadací, fondů a dalších instituci. Dalšími příjmy jsou poplatky od
účastníků akcí připravených Klubem. V zájmu ochrany dobrého jména ČAG se vedení
Klubu zavazuje konzultovat transakce, jejichž hodnota přesahuje 5000,- Kč, s vedením
ČAG.
§ 9 - Ostatní ustanovení
Klub nemá organizační jednotky. Vznikl na dobu neurčitou, o způsobu jeho eventuálního
zániku a rozdělení majetku rozhoduje valné shromáždění.

V Českých Budějovicích dne 25.6.2016

