Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s.
Stanovy Spolku

1. Základní ustanovení
1.1.Rodinné centrum Na Myšáku, z. s. (dále jen „Spolek“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.
1.2.Spolek má sídlo na adrese Těšany 97, 664 54, Těšany.
1.3.Logo Spolku je grafické znázornění rodiny tří myší ve společném domku –
přesné vyobrazení loga je uvedeno v příloze, která tvoří nedílnou součást
těchto stanov.
2. Účel Spolku
Účelem Spolku je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy
rodičů a jejich role ve společnosti.
3. Hlavní činnost Spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného ve čl. 2, coby společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) pořádání rodinně zaměřených
společenského rázu,

akcí

kulturního,

sportovního

či

b) organizováním pravidelných zájmových aktivit pro děti, rodiče a rodiny,
c) rozvíjení a propagace vzdělávacích, sportovních, kulturních i zájmových
aktivit, zvláště s ohledem na aspekt rodinných hodnot,
d) tvůrčí a výchovné práce s dětmi,
e) relaxační, regenerační, preventivní a preventivně-vzdělávací činnosti
zaměřené na rodiny a mládež,
f) poskytování příležitostí pro mezigenerační setkávání,
g) charitativní činnosti.
4. Členství ve Spolku
4.1.Členství ve Spolku je dvoustupňové. První stupeň členství je „Příznivec“,
druhý stupeň členství je „Člen“. Oba druhy členství jsou zcela dobrovolné.
4.2.Příznivcem Spolku se stává každá fyzická nebo právnická osoba, která
podepíše přihlášku v níž potvrzuje, že souhlasí se stanovami Spolku a
která bude Spolku doručena elektronicky, nebo písemnou formou.

4.3.Příznivec Spolku má právo stát se členem Spolku po dvou letech aktivní
spoluúčasti na akcích pořádaných Spolkem. Členství musí být projednáno
a odsouhlaseno členskou schůzí. Příznivec Spolku má právo účastnit se
všech aktivit Spolku a vznášet podněty na vedení Spolku.
4.4.Příznivec Spolku má povinnost uvést pravdivé kontaktní informace na
přihlášce, jednat v souladu se stanovami Spolku a nepoškozovat dobré
jméno Spolku.
4.5.Člen Spolku má právo zejména:
a) účastnit se činnosti Spolku, volit orgány Spolku a být volen do těchto
orgánů,
b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku,
d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření.
4.6.Člen Spolku má povinnost zejména:
a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy
a rozhodnutími orgánů Spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku,
e) aktivně se účastnit jednání orgánů Spolku.
5. Zánik členství

5.1. Členství Příznivce Spolku zaniká na základě:
a)

dobrovolného vystoupení Příznivce Spolku oznámeného vedení Spolku

b)
c)
d)
e)

písemným oznámením,
více než roční neúčasti Příznivce na akcích Spolku,
porušování stanov Spolku či poškozování dobrého jména Spolku,
úmrtím Příznivce,
zánikem Spolku.

5.2.Členství Člena Spolku zaniká na základě:
a) dobrovolného vystoupení člena ze Spolku, písemně oznámeného vedení
Spolku,

b) rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, jestliže člen dlouhodobě
nejeví zájem o činnost Spolku nebo zvlášť závažným způsobem
porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno Spolku,
c) úmrtím člena,
d) zánikem Spolku.
6. Orgány Spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda a místopředsedové.
7. Členská schůze
7.1.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 a odvolává předsedu a místopředsedy,
c) rozhoduje o vzniku a zániku členství členů,
d) projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů Spolku,
e) rozhoduje o zániku Spolku.
7.2.Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do
pravomoci jiného orgánu Spolku.
7.3.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 členem
uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději třicet dní před jeho konáním.
Součástí informace je návrh programu zasedání.
7.4.Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv
rozhodnutí předsedy.
7.5.Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň
polovina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden
hlas; hlasy členů si jsou rovny.

7.6.Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské
schůze v souladu s odst. 7.3, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin
přítomných členů Spolku.
7.7.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.
8. Předseda, místopředsedové
8.1.Statutárním orgánem
místopředsedové.

Spolku

je

předseda

a

maximálně

dva

8.2.Předseda a místopředsedové jsou oprávněni samostatně jednat za Spolek
ve všech věcech, zejména pak 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 nebo místopředsedou zmocněný člen nebo
zaměstnanec Spolku.
8.3.Předseda a místopředsedové jsou voleni členskou schůzí na dobu 5 let.
Předseda a místopředsedové se funkce ujímají ihned po svém zvolení.
8.4.Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s těmito stanovami,
b) vést řádně agendu členské schůze,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
9. Hospodaření Spolku
9.1.Zdroje Spolku tvoří:
a) dary a příspěvky fyzických i právnických osob včetně státních institucí,
b) přidělené dotace a granty,
c) výnosy z kulturních a společenských akcí,
d) výnosy z majetku Spolku,
e) výnosy z jiných finančních zdrojů.
9.2.Spolek vynakládá výše uvedené zdroje na úkony spojené s předmětem
činnosti Spolku a se zajištěním vlastního provozu Spolku, řádně podložené
účetními doklady.
10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými
právními předpisy.
10.2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku
vedeného u Krajského soudu v Brně.
V Těšanech dne 22. listopadu 2015

Příloha: Logo Rodinného centra NA MYŠÁKU, z.s.
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