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Název: Rada rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s.

Sídlo: Mohylová 1963, Praha 5, 155 00

 I.

Náplň činnosti:

- pořádání kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí pro děti - žáky
ZŠ Mohylová

- organizování zájmových kroužků pro děti - žáky ZŠ Mohylová
- organizování rekreačních pobytů pro děti - žáky ZŠ Mohylová

II.

Zdrojem financování Rady je její jmění, které se tvoří:
- peněžní dary
- fondy
- dotace

III.

Statutárním orgánem Rady je ředitel, kterého jmenuje a odvolává tříčlenná
správní rada. Členové správní rady jsou občané České republiky, kteří nebyli
pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, mají způsobilost k právním
úkonům a nejsou ani sami ani osoby jim blízké s Radou v pracovněprávním
vztahu, nejsou členy dozorčí rady Rady.

Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní
radě je možné.

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, jehož hlas rozhoduje
při rovnosti hlasů při hlasování. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen
jednání alespoň jeden její člen poté, co byla schůze správní rady předsedou
řádně svolána.

Správní radu jmenuje zakladatel.

Správní rada může před uplynutím funkčního období člena správní rady
rozhodnout o jeho opětovném členství ve správní radě na další funkční období.
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Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funk čního období
b) úmrtím
c) odstoupením
d) odvoláním

Zakladatel odvolá člena správní rady z důvodu zániku podmínek
požadovaných pro výkon funkce člena správní rady.

Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání
správní rady kooptováni noví členové.

Správní rada zasedá nejméně dvakrát do roka. V době mezi zasedáními
správní rady rozhoduje o všech otázkách ředitel. Ředitel je oprávněn zastupovat
Radu samostatně, a to tak, že k názvu Rady připojí svůj podpis. Za svá
rozhodnutí je zodpovědný správní radě.

Do působnosti správní rady náleží:
- vydat statut o. p. s.
- schvalovat změny zakládací smlouvy
- rozhodovat o zrušení Rady
- dbát o zachování účelu, pro který byla Rada založena
- schvalovat rozpočet Rady a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní
činnost a správu

- schvalovat účetní závěrku  a výroční zprávu Rady
- jmenovat a odvolávat ředitele a stanovit mu mzdu
- rozhodovat o dalších otázkách spojených s řádným chodem Rady

Do správní rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní
rady.

IV.

Kontrolním orgánem Rady je dozorčí rada. Dozorčí rada je tříčlenná.
Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí
rady. První dozorčí radu jmenuje zakladatel.

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim
být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Dozorčí rada:
- přezkoumává účetní závěrku  a výroční zprávu
- jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti

- dohlíží na to, že o. p. s. vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou
o. p. s.
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Dozorčí rada je oprávněna:
- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy o. p. s.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení
zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy,
popřípadě na další nedostatky v činnosti o. p. s.

Správní rada může před uplynutím funkčního období člena dozorčí rady
rozhodnout o jeho opětovném členství v dozorčí radě na další funkční období.

Do dozorčí rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní
rady.

V.

Rada vede účetnictví. Účetní závěrku  předkládá dozorčí radě.

Rada vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření
v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději do šesti měsíců po skončení
účetního období.

VI.

Rada se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně
prospěšné společnosti nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

V Praze dne 15. 6. 1999 – statut

Jan Kružík mgr. Pavla Čermáková
  předseda

Jitka Voplakalová

V Praze dne 21. 10. 2010 – dodatek č. 1

Ing. Petr Křivánek Mgr. Andrea Kal číková
  předseda

Ing. Libuše Zobalová

V Praze dne 28. 6. 2011 – dodatek č. 2

Ing. Petr Křivánek Mgr. Andrea Kal číková
  předseda

Ing. Libuše Zobalová


