STANOVY
spolku s názvem

Rodinné centrum Skřítek, z. s.
Článek I.
Základní ustanovení – Název a sídlo
1. Těmito stanovami se zakládá spolek s názvem RODINNÉ CENTRUM Skřítek,
z. s. (dále též jen „RC“ nebo „spolek“).
2. Sídlo spolku je v budově. Odry, Veselská 192/13, PSČ: 742 35.
3. Tyto stanovy jsou vždy uloženy v úplném znění v sídle spolku.
Článek II.
Právní postavení spolku
1. RODINNÉ CENTRUM Skřítek, z. s. je spolkem ve smyslu §214 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy
právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti a právně jednat
v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Spolek je dobrovolný, samosprávný, nezávislý, nepolitický a neziskový,
sdružující členy na základě společného zájmu.
3. Spolek může spolupracovat s dalšími subjekty (vč. zahraničních), jež
pomáhají zabezpečovat jeho poslání a činnost.
Článek III.
Účel, poslání a činnost spolku
1. Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je
vytvoření a provozování rodinného centra jako přirozeného otevřeného
společenství zaměřující se na potřeby rodičů pečujících o děti.
2. Prožívání rytmu roku (lidových obyčejů, tradic, rituálů) s rodinami s dětmi 07 let v souladu se zdravým životním stylem a ochranou životního prostředí.
3. Posláním spolku je zejména:
a) vytvořit příjemný veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat
rodiče a jejich děti
b) posílit roli rodinného života
c) získávat a předávat odborné informace a poznatky o výchově a zdraví
d) poskytovat vzdělávací programy a psychosociální podporu těhotných
žen a rodin s malými dětmi

e) umožnit rodinám vzájemně se společensky i neformálně stýkat,
vzdělávat se a využívat vlastních dovedností či znalostí
f) obohatit děti o nové kamarády, nabídnout jim prostředí vzájemného
přátelství a důvěry
g) pomáhat mladým matkám při překonávání sociální izolace
h) spolupracovat s orgány veřejné správy, školami, církvemi, spolky a
organizacemi v místě na společných projektech zaměřených na
posílení rodinného i komunitního života v obci.
4. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a
naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny v předchozích odstavcích; k tomu
spolek provádí zejména následující činnosti:
a) Rodinné centrum má funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a
relaxační.
b) Spolek chce prostřednictvím přátelského setkávání nabízet veřejnosti
kulturní, společenské a sportovní akce pro rodiny s dětmi.
c) V rámci své činnosti se spolek bude orientovat především na provozování
rodinného centra, na organizování dětských programů a rodinných akcí.
d) Spolek se bude dále zabývat organizováním programů pro děti od
kojeneckého do školního věku (výtvarná, hudební, kreativní činnost
a cvičení pro děti).
Článek IV.
Členství ve spolku – vznik a zánik
1. Vznik členství
a) Členy spolku mohou být jak fyzické tak právnické osoby bez rozdílů a
omezení pohlaví, rasy, věku, náboženství, státní či národní příslušnosti,
bydliště či sídla atd.
b) Podmínkou členství je souhlas se stanovami RC, vyjádřený v písemné
přihlášce, podpora účelu, poslání a činnosti, důstojné jednání a
reprezentování RC, jakož i řádné placení členských příspěvků a
dodržování převzatých závazků vůči RC.
c) O přijetí za člena spolku rozhoduje představenstvo RC na základě
písemné přihlášky. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí
představenstva o přijetí uchazeče za člena RC.
d) Představenstvo RC může udělit fyzické nebo právnické osobě, která se
významně zasloužila o rozvoj spolku, čestné členství. Čestné členství je
bezplatné, není vázáno placením členských příspěvků.
e) Dokladem o členství je podpis v souhrnném seznamu členů.
2. Zánik členství:
a) Členství v RC zaniká
 vystoupením člena písemným oznámením

 úmrtím člena, u právnické osoby jejím zánikem
 zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, a to dnem
doručení takového rozhodnutí,
 automatickým ukončením členství, pokud se člen na činnosti
spolku nepodílí déle než jeden rok nebo déle než jeden rok neplatí
členské příspěvky
 zánikem spolku.
b) Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen RC má právo být informován o veškeré činnosti, aktivitách a
akcích spolku. Právem člena RC je aktivní účast na plnění účelu a
poslání spolku, podílet se na činnosti a rozhodování v orgánech RC. Má
právo podávat návrhy, náměty a připomínky na orgány RC, volit a být
volen do orgánů spolku.
2. Členové RC jsou povinni zejména dodržovat stanovy spolku, svou
aktivitou přispívat k pozitivní prezentaci spolku a k jeho dobrému jménu
a na základě vlastních možností a schopností se aktivně podílet na rozvoji
a plnění účelu a poslání spolku. Členové jsou povinni oznamovat aktuální
změny v osobních údajích uvedených v přihlášce. Členové jsou povinni
řídit se rozhodnutími valné hromady a představenstva, chránit majetek
RC před ztrátou, zničením nebo poškozením a platit ve stanovených
termínech členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou RC.
Článek VI.
Orgány spolku
Orgány
1. Výkonným orgánem je Výkonný výbor RC Skřítek, z.s.
2. Statutární orgány RC Skřítek, z.s. jsou Předseda, Místopředseda a Hospodář.
Jménem RC jednají a podepisují samostatně.
3. Volby členů výkonného výboru provádí Valná hromada RC Skřítek, z.s. dle
pravidel uvedených v článku VII.
4. Volby do volených orgánů jsou vždy tajné. Funkční období orgánů a volených
funkcionářů je 1 rok. V případě jejich nezvolení v řádném termínu se funkční
období těchto orgánů a funkcionářů prodlužuje do doby zvolení nových členů
těchto orgánů a funkcionářů.
5. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce odstoupením nebo
ztrátou členství.

Článek VII.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada se skládá
ze všech členů RC.
2. Hlasovací právo na valné hromadě má každý zaregistrovaný člen.
3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 30 %
zaregistrovaných členů RC. Není-li tomu tak, rozhodne orgán, který
valnou hromadu svolal, o konání valné hromady v jiném termínu.
4. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů.
5. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor nejméně jednou za rok. Termín,
místo konání a program valné hromady vyhlásí výkonný výbor na
nástěnce RC, nejméně patnáct dnů před datem konání.
6. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo jiný pověřený
člen Výkonného výboru.
7. Valná hromada zejména:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhoduje o změně stanov
c) volí nebo odvolává členy Výkonného výboru.
bere na vědomí rozpočet RC a roční účetní závěrku
d) projednává zprávy výkonného výboru o činnosti RC za minulé období
e) schvaluje a zveřejňuje výroční zprávu
f) rozhoduje o stanovení výše a termínu plateb členských příspěvků
Článek VIII.
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem RC Skřítek, z.s.
2. Výkonný výbor se skládá z Předsedy, Místopředsedy a Hospodáře a libovolného
počtu členů výboru, kteří jsou voleni sněmem.
3. Zasedání Výkonného výboru svolává Předseda nebo pověřený Místopředseda.
4. Výkonný výbor jedná v souladu s těmito stanovami, Vnitřním, jednacím a
volebním řádem.
5. Výkonný výbor:
a) řídí činnost spolku,
b) vykonává právo hospodaření s majetkem
1. Výkonný výbor je usnášeníschopný a rozhoduje, pokud je přítomna
nadpoloviční většina členů výboru. Usnesení je platné, pokud ho schválila
nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
2. Usnesení Výkonného výboru jsou závazná pro všechny členy spolku.
3. Práva a povinnosti členů Výkonného výboru dále upravuje Vnitřní řád RC
Skřítek, z.s.

Článek IX.
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek není založen za účelem podnikání.
2. RC hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
3. Příjmy jsou tvořeny zejména:
a) Členskými příspěvky
b) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) Dotacemi a granty
4. Majetek RC spravuje představenstvo. Majetek RC je využíván zejména
k zajištění poslání a činnosti RC.
5. Finanční prostředky RC jsou využívány k úhradě nákladů s provozem RC
spojených. Pokrytí nákladů na energie, nájem, opravy a údržbu prostor,
které RC využívá, jsou ošetřeny samostatnou dohodou. RC hospodaří s
bankovním účtem vedeným na předsedu spolku a vede samostatné
účetnictví.
6. Členské příspěvky jsou jednou ze základních podmínek členství a zdrojem
hospodaření RC.

Článek X.
Zánik spolku
1. RC se ruší:
a) rozhodnutím valné hromady o zrušení spolku
b) rozhodnutím soudu.
2. Při zrušení RC se provede likvidace.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tímto dnem také nabývají
tyto stanovy účinnosti. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají
zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.
Stanovy byly schváleny Výkonným výborem na Ustavující schůzi dne 6.8.2015
……………………………
Petra Dokoupilová
předseda

……………………………
Petra Mateiciucová
místopředseda

……………………………
Markéta Schiftnerová
hospodář spolku

