STANOVY
spolku
Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Čl. I
Název spolku: Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Sídlo: B. Martinů 980, Lanškroun

Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je podpora dětí, rodin, dospělých a seniorů.

Čl. III
Hlavní činnosti spolku

3.1

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, stanov. Poslání

má charakter veřejně prospěšnosti a účel je naplňován zejména těmito specifickými
činnostmi:
a) Provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního, a
dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.
b) Napomáhání aktivního zapojení dospělých a dětí do společenského,
sociálního, kulturního a zájmového života, zapojení rodiny do veřejného dění a
to včetně rodin s dětmi se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
c) Poskytování společenství, solidarity a otevřenosti všem generacím, rasám,
sociálním vrstvám, lidem s různými handicapy.
d) Podporování všestranného rozvoje osobnosti dětí, respektování jejich
individuality, zvyšování kvality života dětí a podporování dodržování práv
dítěte.
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e) Fungování spolku jako prostředníka při získávání a předávání odborných
poznatků o výchově, vzdělávání, zdraví, psychologii rodinného života a
dalších oblastí mezi odborníky a rodinami.
f)

Zapojení seniorů jako členů širší rodiny - podpora při rozvíjení vztahů dětí a
prarodičů, organizování vzdělávacích, výukových a preventivních programů
jako prevence sociální izolace pro seniory.

g) Udržování a prohlubování kontaktů a spolupráce s místními institucemi,
organizacemi, s institucemi na krajské a národní úrovni.
h) Aktivní přispívání k rozvoji města Lanškroun a podílení se na společných
projektech.
i) V rámci širší komunity organizovat akce a programy zaměřené na rozvíjení
občanské společnosti a občanské sounáležitosti, organizování prorodinných
aktivit pro širokou veřejnost a osvěty v oblasti ochrany životního prostředí a
ekologie.
j) Vzdělávání (přednášky, semináře, workshopy, kurzy), osvětové aktivity,
zprostředkování poradenství a konzultací, neformální vzdělávání.
k) Prevence sociálního vyloučení, posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů,
prarodičů a mateřské i otcovské role ve společnosti, podpora právní ochrany
dětí a rodiny.
l) Podpora rodičů při návratu do pracovního procesu.
m) Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, podpora a organizace
svépomocných skupin a aktivit.
n) Propagace aktivit spolku.
o) Výpomoc při hlídání dětí.
p) Pořádání příměstských táborů, karnevalů, burz dětského oblečení, jarmarků
rukodělných výrobků apod.
q) Další zde neuvedené aktivity a služby prorodinného charakteru.
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Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
Vedlejší činností spolku je činnost hospodářská (podnikatelská) – spadající do
seznamu oborů činností náležející do živnosti ohlašovací, tj. (řemeslná, vázaná a
volná), které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
4.1

Konkrétní a aktuální činnost, ve které spolek podniká, určuje rada spolku.

4.2

Zisk z této činnosti je výlučně použit pro podporu hlavní činnosti spolku

specifikované v článku III. stanov.

Čl. V
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát, na základě své svobodné vůle, každá fyzická osoby
starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku. V případě
právnických osob je nutné písemné pověření jedné osoby, která může právnickou
osobu zastupovat.
5.1

K přijetí za člena spolku je třeba vyplnění písemné přihlášky a souhlasu rady

spolku.
5.2

Členství vzniká:
a. dnem přijetí za člena radou spolku, která o jeho přijetí rozhodne na
svém nejbližším zasedání.
b. Zaplacením členského příspěvku.

5.3

Dokladem členství je členský průkaz, který je veden v evidenci a je majetkem

spolku.
5.4

Fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnostmi, jež jsou v

souladu s cíli spolku, je možné udělit čestné členství. Čestný člen má veškerá práva
a povinnosti člena spolku, kromě povinnosti platit členský příspěvek. O vzniku
čestného členství rozhoduje rada spolku. S udělením čestného členství musí
navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas. Čestný člen se může svého členství
vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí členské schůze, poruší-li nebo
ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku. Čestný člen má právo účastnit se
všech akcí spolku a členských schůzí. Čestný člen nemůže volit a být volen do
orgánů spolku.
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5.5

Členství zaniká:
a. Vystoupením člena ze spolku, a to dnem uvedeným v písemném
oznámení radě spolku.
b. Nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě splatnosti a plné výši.
c. Zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku za hrubé porušení
stanov, provozního řádu nebo jiné povinnosti vyplývající pro členy
z usnesení spolku.
d. Úmrtím člena.
e. U právnické osoby jejím zrušením.
f. Zánikem spolku.
g. Z dalších důvodů stanovených zákonem.

5.6

Spolek vede seznam členů. Seznam členů je neveřejný, uveřejněn může být

pouze se souhlasem všech členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí
pověřený člen rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně
podstatných údajů. O zápisu a výmazu předem rozhoduje a hlasuje rada spolku
nadpoloviční většinou hlasů.
5.7

Spolek je oprávněn poskytovat seznam členů subjektům, které poskytují

spolku dotace, příspěvky či jinou finanční podporu.

Čl. VI
Práva a povinnosti členů
6.1

Člen spolku má zejména právo:
a. Účastnit se členské schůze spolku a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním.
b. Volit a být volen do orgánů spolku.
c. Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, žádat o jejich vyjádření,
podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů.
d. Využívat služeb spolku a členských výhod.

6.2

Člen spolku má zejména povinnost:
a. Jednat

v souladu

s těmito

stanovami,

platnými

právními

předpisy

a

rozhodnutími orgánů spolku.
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b. Aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů spolku.
c. Řádně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
d. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
e. Platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí.

Čl. VII
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
7.1

Členská schůze

7.2

Rada

7.3

Kontrolní komise

7.1

Členská schůze
7.1.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové
tohoto spolku.
7.1.2 Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jedenkrát ročně a též
vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů spolku s uvedením
důvodu, nebo kontrolní komise a to do 30 dnů od dodání žádosti.
7.1.3 Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou doručenou členům
spolku nejméně 14 dní před jejím konáním na elektronickou adresu, která je
spolku známa. Pozvánka bude také viditelně umístněná v sídle a všech
provozovnách spolku. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo
konání členské schůze, jakož i navržený program jednání.
7.1.4 Členská schůze:
a. Rozhoduje o změnách stanov spolku, v případně změny sídla může
rozhodnout o změně stanov v článku I, sídlo spolku.
b. Schvaluje předběžný rozpočet spolku předkládaný radou.
c.

Schvaluje výroční zprávu spolku předkládanou radou spolku a účetní
závěrku za předešlý rok.

d. Projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů spolku.
e. Volí a odvolává členy rady a kontrolní komise.
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f. Rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků.
7.1.5 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů
spolku. Není-li členská schůze usnášeníschopná, musí rada svolat náhradní
zasedání členské schůze v jiném termínu daném zákonem. Náhradní zasedání
členské schůze je usnášeníschopné v jakémkoliv počtu členů a musí dodržovat vždy
původně stanovený program.
7.1.6 Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
7.1.7 Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. O změně stanov,
zrušení spolku a o naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje členská schůze
dvoutřetinovou

většinou

přítomných

členů,

v

ostatních

věcech

rozhoduje

nadpoloviční většinou přítomných členů.
7.1.8 Členskou schůzi řídí předsedající: člen rady spolku. Zasedání zahájí a
ověří, zda je usnášeníschopná. Poté vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen.
7.1.9 O záležitosti, která nebyla zařazena na program jednání při ohlášení
konání členské schůze, lze rozhodnout o jejím projednání jen se souhlasem dvou
třetin přítomných členů.
7.1.10 O průběhu členské schůze a přijatých usnesení se pořizuje zápis a to
do 30 dnů od konání členské schůze. Zápis svým podpisem ověřuje alespoň jeden
člen přítomný na zasedání členské schůze. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina s
podpisy přítomných členů spolku.

7.2 Rada
7.2.1 Rada spolku je nejvyšším výkonným orgánem spolku, který za svou
činnost odpovídá členské schůzi.
7.2.2 Rada má nejméně tři členy. Vyšší počet členů může stanovit členská
schůze. Počet členů musí být vždy lichý. Jestliže počet členů rady během
volebního období klesne pod tento počet, musí kterýkoliv ze zbývajících členů
rady svolat členskou schůzi. Rada se vždy skládá z předsedy, funkce dalších
členů jsou na rozhodnutí rady spolku. Předsedu volí členové rady ze svých
řad na prvním zasedání rady, které se musí konat do 30 dnů od zasedání
členské schůze, a to nadpoloviční většinou hlasů členů rady.
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7.2.3 Členy rady mohou být pouze členové spolku. Členy rady volí a
odvolává členská schůze.
7.2.4 Za člena rady může být zvolen jen člen spolku, který s případným
zvolením souhlasí.
7.2.5 Funkční období členů rady spolku jsou 3 roky, opakovaná volba je
možná.
7.2.6 Radu svolává předseda rady spolku nejméně 4x ročně. Mimořádně
může svolat radu i nadpoloviční většina členů rady.
7.2.7 Rada zejména:
a. Volí ze svých členů předsedu a odvolává jej.
b. Dává podnět předsedovi ke svolání členské schůze nejméně jedenkrát
ročně.
c. Rozhoduje o přijetí nového člena, o přijetí čestného člena.
d. Rozhoduje o vyloučení člena spolku.
e. Koordinuje činnost spolku, připravuje a tvoří strategický plán spolku.
f. Vydává a schvaluje vnitřní předpisy a organizační řád.
g. Rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků a odpovídá za
hospodárné a účelné využití prostředků spolku.
h. Zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze.
i. Vydává výroční zprávu spolku.
7.2.8 Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejich členů.
7.2.9 Rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
7.2.10 Rada ze svého středu volí předsedu, který je statutárním orgánem
spolku. Své funkce se ujímá den následující po dni volby, není-li členskou
schůzí rozhodnuto jinak.
7.2.11 Předseda spolku:
a. Je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého.
b. Vykonává roli zaměstnavatele (přijímá zaměstnance spolku, ukončuje
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jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich pracovních
záležitostech)
c. Řídí běžný chod spolku, jedná s fyzickými a právnickými osobami,
soudy a orgány státní správy a samosprávy.
d. Zastupuje spolek navenek, podepisuje se jménem spolku.
e. Předseda spolku a jeden člen výboru mají zřízeno podpisové právo k
účtům spolku, mají právo nakládat s prostředky na těchto účtech.
7.2.12 Osoba předsedy rady se zapisuje do veřejného rejstříku.
7.2.13 Za spolek může jednat též radou zmocněný člen, nebo zaměstnanec
spolku.

7.3

Kontrolní komise
7.3.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost
odpovídá členské schůzi.
7.3.2 Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Členy kontrolní komise nemohou
být členové rady spolku.
7.3.3 Členové kontrolní komise jsou voleni na 3 roky, pokud členská schůze
nerozhodne jinak, opakované zvolení je možné. Členy komise volí a odvolává
členská schůze.
7.3.4 Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina jejich členů. Kontrolní komise rozhoduje většinou, v případě
přítomnosti jen dvou členů rozhoduje jednomyslností.
7.3.5 Kontrolní komise zejména:
a. Vykonává dohled nad hospodařením spolku.
b. Dohlíží nad řádným vedením spolku, dodržováním právních předpisů a
stanov spolku.
c. Upozorňuje radu spolku na nedostatky, podává návrhy na jejich
odstranění.
7.3.6 Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných
dokladů, kontrolovat údaje v nich obsažené. Má právo žádat od orgánů spolku
nebo zaměstnanců spolku vysvětlení ke konkrétním skutečnostem.
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7.3.7 Kontrolní komise provádí kontrolu nejméně 1x ročně. Členové komise
mají oprávnění účastnit se rady spolku s hlasem poradním.
7.3.8 Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o
výsledcích kontrolní činnosti.

Čl. VIII
Zásady hospodaření
8.1

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

8.2

Činnost spolku je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů jsou využity

k rozvoji spolku, respektive rodinného centra provozovaného spolkem a k finančně
vyrovnanému hospodaření spolku.
8.2

Zdroji majetku jsou zejména:
a. Účelově zaměřené granty a dotace, prostředky z veřejných rozpočtů.
b. Příjmy z hlavní činnosti při naplňování cílů spolku.
c. Příjmy z vedlejší činnosti.
d. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob.
e. Členské příspěvky.

8.3

Příjmy spolku slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s činnostmi

spolku. O konkrétním použití rozhoduje rada spolku.
8.4

Spolek je povinen prostřednictvím statutárního orgánu založit do Sbírky listin

veřejného rejstříku řádně a včas dokumenty stanovené právními předpisy, zejména
zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a zákonem upravujícím
status veřejné prospěšnosti a to nejpozději do 30 dnů od jejich schválení příslušným
orgánem spolku.
8.5

Spolek vydává každoročně Výroční zprávu, která obsahuje:
a. Přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce.
b. Údaje o počtu členů spolku.
c. Změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku.
d. Roční účetní závěrku.
e. Stav a pohyb majetku spolku.
f. Závazky spolku.
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8.6

Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá

členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.

Čl. IX
Zánik spolku
9.1

Spolek zaniká:
a. Na základě rozhodnutí členské schůze o dobrovolném rozpuštění
nebo sloučení s jiným spolkem.
b. Z dalších důvodů stanovených zákonem.

9.2

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská

schůze o způsobu majetkového vypořádání spolku.
9.3

Likvidační zůstatek bude předán spolku, který sleduje obdobný cíl. Nebude-li

možné takový spolek najít, bude likvidační zisk předán obci, v níž má spolek sídlo ke
dni rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění.
9.4

Rodinné centrum Dětský svět z.s. zaniká výmazem z veřejného rejstříku.
Čl. X
Závěrečná ustanovení

10.1

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány

s peticemi a žádostmi.
10.2 Tyto stanovy nahrazují stanovy spolku Rodinné centrum Dětský svět z.s
registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 7.12.2000 pod č. VS/1-1/45 443/00-R,
založené do Sbírky listin 10.5.2016, číslo listiny L4162/SL3/KSHK.
10.3

Účinnost stanov spolku nastává dnem schválení členskou schůzí.

V Lanškrouně, dne 23. 11. 2016

Zapsala:

Mgr. Vladislava Hanyšová

Ověřila:

Mgr. Eva Vetchá
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