
Stanovy spolku

Klub absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36, z. s.

1. Základní ustanovení

1.1 Název
Klub absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36, z. s.

1.2 Právní povaha
Klub absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36, z. s. je spolek dle zákona 89/2012 Sb.

1.3 Sídlo
Sídlo Klubu je v Modřicích, Husova 585, 664 42.

1.4 Cíl činnosti 
Cílem Klubu je sdružovat absolventy a nynější i dřívější profesory gymnázia k činnostem 
kulturním, osvětovým, publikačním a společenským, k udržení a rozvoji vztahů jeho členů 
navzájem i jejich vztahu ke gymnáziu.
 
Posláním Klubu je vytváření sítě absolventů Gymnázia, Brno, Křenová 36, z. s. a podpora její 
činnosti, zejména:

− upevňování sounáležitosti absolventů s gymnáziem,
− vystupování v zájmu gymnázia za účelem jeho rozvoje nebo propagace,
− zlepšení komunikace mezi gymnáziem, jeho studenty a absolventy, 
− společné aktivity (pořádání kulturních a vzdělávacích akcí),
− vydávání tiskovin a propagačních předmětů gymnázia a Klubu absolventů.

1.5 Vznik
Klub se zakládá na dobu neurčitou, vzniká dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.

2. Orgány sdružení
Orgány Klubu jsou správní rada  v čele se statutárním zástupcem, členská schůze a dozorčí rada.

2.1 Správní rada
Prvními členy správní rady jsou po registraci sdružení členové přípravného výboru. Správní rada je 
volena nadpoloviční většinou hlasů členské schůze. Správní rada je tříčlenná: statutární zástupce, 
místopředseda a člen správní rady. Statutární zástupce je volen většinou hlasů členské schůze. 
Statutární zástupce svolává členskou schůzi. Za sdružení mohou jednat všichni členové správní 
rady, a to i každý samostatně.
Funkční období členů správní rady je 5 let.

2.2 Dozorčí rada
Dozorčí rada je tříčlenná a je volena na návrh správní rady většinou hlasů členské schůze. Předsedu 
dozorčí rady volí členská schůze sdružení nadpoloviční většinou hlasů z řad členů dozorčí rady. 
Funkční období členů dozorčí rady je 5 let.

2.3 Členská schůze
Valné shromáždění je oprávněno měnit stanovy sdružení nadpoloviční většinou hlasů. Rozhoduje o 
placení a výši členských příspěvků, schvaluje plán činnosti, rozhoduje o ukončení činnosti a jak 
bude v tomto případě naloženo s majetkem a archivem sdružení.



3. Členství ve sdružení

3.1 Vznik a zánik členství
Členem Klubu se stane každý absolvent nebo nynější či bývalý profesor Gymnázia, Brno, Křenová 
36 na základě žádosti podané prostřednictvím webových stránek Gymnázia (www.gymkren.cz), 
sekce Absolventi a následným schválením nejvyšším orgánem.
Členství v Klubu zaniká

− vystoupením člena na základě písemného prohlášení,
− vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze (člen má právo ve stanovené lhůtě 

nechat soudem přezkoumat rozhodnutí spolku o svém vyloučení),
− úmrtím člena,
− zánikem Klubu.

3.2 Práva a povinnosti člena Klubu absolventů
Každý člen má právo

− účastnit se valného shromáždění, volit a být volen do všech orgánů Klubu,
− podílet se na činnosti Klubu, zúčastňovat se klubových akcí.

Povinností člena je
− dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Klubu,
− řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly,
− přispívat k dobrému jménu sdružení.

4. Hospodaření sdružení

Sdružení hospodaří s těmito prostředky:
− dotace, dary organizací, institucí, osob,
− členské příspěvky,
− příjmy z vlastní činnosti, konkrétně z pořádání kulturních akcí a prodeje propagačních 

předmětů Klubu absolventů, Gymnázia, Brno, Křenová 36, z. s.
Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na účtu v peněžním ústavu a operace s nimi se řídí 
obecně platnými předpisy - vyhláškami MF ČR o pokladních operacích. Dispoziční právo mají 
vždy tři členové ze správní rady Klubu. Hospodaření každý rok projednává dozorčí rada a výsledky 
dává na vědomí členské schůzi sdružení. Veškeré prostředky musí být použity v souladu s cílem 
činnosti sdružení dle stanov.

V Brně dne 4. 9. 2013


