STANOVY
RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, Z.S.

Čl. I. Název a sídlo spolku
1. Název spolku je: „Rodinné centrum Leťánek, z.s.“
2. Sídlem spolku je: Na Návsi 160, CZ - 252 29 Lety u Dobřichovic
Čl. II. Účel spolku
Čl. III. Hlavní činnosti spolku
Účelem spolku je rozvoj společenského, sociálního, kulturního a zájmového života dětí,
jejich rodičů, seniorů, propagace zdravého životního stylu, výchovy a zdraví.
Čl. IV. Hlavní činnost:
Cílem spolku je:
− napomáhat aktivnímu zapojení rodičů a dětí do společenského, sociálního,
kulturního a zájmového života
− vybudovat a provozovat rodinné centrum jako komunitního prostoru k zajištění
přátelského a vstřícného prostředí pro rodiče a jejich děti, které jim umožní
vykonávat svépomocné aktivity, organizovat společné akce pro všestranný rozvoj
a realizovat vzájemnou výpomoc
− umožňovat dětem i rodičům navazovat nové kontakty, vytvářet nové sociální
vazby a zkušenosti spojené s pocity vzájemné důvěry
− napomáhat rodičům v seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od jejich dětí
− podporovat všestranný rozvoj osobnosti dětí, respektovat jejich individualitu,
zvyšovat kvalitu života dětí a podporovat dodržování práv dítěte
− nabízet akce pro smysluplné využití volného času dětí i dospělých,
− organizovat vzdělávací a zájmové programy pro seniory
− získávat odborné poznatky o zdravém životním stylu, výchově, zdraví a
psychologickém vývoji dětí i dospělých, tyto poznatky dále poskytovat
návštěvníkům rodinného centra formou přednášek a seminářů
− v rámci širší komunity organizovat akce a programy zaměřené na rozvíjení
občanské společnosti a občanské sounáležitosti, osvěty v oblasti ochrany
životního prostředí a ekologie,
− spolupracovat s dalšími právnickými osobami i občany v regionu i mimo-region,
především spolupracovat s dalšími neziskovými organizacemi, organizacemi a
orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty.
− sociální program: zprostředkování sociálního poradenství, poskytování prevence
sociálního vyloučení, posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role
ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných
příležitostí pro celou rodinu.

1.
2.
3.
4.
5.

Vedlejší činnost
nákup a prodej,
zabezpečení krátkodobé péče o děti
vydávání vzdělávacích a osvětových materiálů,
výroba a distribuce předmětů,
zprostředkování komisního prodeje,
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6. pronájem potřeb pro děti,
7. prodej tomboly.
Spolek může v souladu s obecně platnými právními předpisy vyvíjet hospodářskou a
obchodní činnost k zajištění potřeb svých členů, případně k zajištění finančních
prostředků pro svoji vlastní činnost. Hospodářská nebo obchodní činnost nesmí být v
rozporu s cíli spolku.
Čl. V. Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být:
a. fyzické osoby starší 18ti let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku,
b. právnické osoby. Podmínkou přijetí právnické osoby za člena spolku je
zvolení jednoho zástupce mateřskou organizací s písemným pověřením.
2. K přijetí za člena spolku je třeba vyplnění přihlášky a souhlasu členské schůze
spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
3. Členství ve spolku je dobrovolné.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Zánik členství
a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
b. úmrtím člena,
c. u právnické osoby jejím zrušením,
d. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez
omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes
písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
e. zánikem spolku.
6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách
spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří
měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Čl. VI. Práva a povinnosti členů spolku
1. Každý člen spolku, má
1.právo
účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím
a.
rozhodování hlasováním,
volit předsedu spolku,
b.
předkládat návrhy, podněty a připomínky organum spolku,
c.
ucházet se podle předem přijatých pravidel o účast na akcích
d.
pořádaných spolkem
využívat služeb spolku a členských výhod
e.
2.povinnost:
dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku,
a.
aktivně se podílet na plnění cílů spolku a hájit jeho zájmy
b.
dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
c.
v rozporu se zájmy spolku,
aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat
d.
ke zlepšení jejich práce.
2. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou
převoditelná na jiné osoby.
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Čl. VII. Orgány spolku
Organizační strukturu tvoří tyto orgány:
a) členská schůze
b) předseda
c) kontrolní komise
Čl. VIII. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b. volí předsedu a odvolává jej,
c. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející
rok
d. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho
cíle na příští období,
e. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o
vyloučení členů,
f. rozhoduje o vstupu právnických osob do spolku,
g. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních
organizacích, koalicích a kampaních,
h. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i. rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně
však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v
přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a
to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh
programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské
schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen
předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při
rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
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6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze
v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou
třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. IX. Předseda
1.
Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen
nebo zaměstnanec spolku.
2.
Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následujícího po dni volby.
3. Předseda je povinen:
a)
svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b)
vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c)
archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d)
jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a
to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.

Čl. X. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, která za svou činnost zodpovídá
členské schůzi a předsedovi.
2. Kontrolní komise má nejméně 2 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Člen
kontrolní komise může, ale nemusí být zároveň členem spolku.
3. Funkčním obdobím kontrolní komise je jeden rok. Opakovaná volba je možná.
4. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje
členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně 1krát ročně.
5. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích
revizí a kontrolní činnosti.
Čl. XI. Zásady hospodaření
1. Spolek samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Příjmy tvoří zejména:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
členské příspěvky
výnosy majetku,
příjmy z činnosti, která podporuje naplňování cílů spolku,
dotace, granty,
příspěvky z veřejných rozpočtů

3. Výdaje spolku tvoří výdaje potřebné k dosažení a zajištění cílů a činností spolku.
4. Za celkové hospodaření spolku zodpovídá členská schůze, která každoročně
předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
5. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a
ostatními vnitřními předpisy spolku.
6. Členové neodpovídají svým majetkem za případnou ztrátu spolku, ani se
nepodílí na jeho zisku. Případný zisk, vykázaný za účetní období, je spolek
povinen využít výhradně k dosahování svých cílů.
7. Finanční prostředky mohou být spravovány na účtu u banky. K účtu budou mít
podpisové právo dva členové členské schůze.
Čl. XII. Trvání spolku a úprava majetkových poměrů
1. Spolek je založen na dobu neurčitou. Na trvání spolku nemá vliv přistoupení
dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů.
2. Spolek odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Jednotliví
členové neodpovídají za případnou škodu, za kterou nese spolek odpovědnost.
3. Spolek v právních vztazích vystupuje samostatně a může vlastními úkony
nabývat práv a povinností. Může nabývat vlastnické právo k movitému i
nemovitému majetku.
Čl. XIII. Zánik spolku
1. Spolek zaniká
• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí
členské schůze
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o
způsobu majetkového vypořádání.

Účinnost od 1.12.2015

V Letech dne 16.11.2015
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Zapsal:

Ověřila:

Markéta Květoňová

Markéta Huplíková

Renata Dudová

Page !6 of !6

