
Stanovy spolku
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

 

Článek I

Název, sídlo a působnost spolku

  
1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku 

s názvem „Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.“ (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku: Lipové náměstí 17/4, 783 36 Křelov-Břuchotín.

3. Spolek působí na území České republiky, nečlení  se na organizační 
jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

                                                          

Článek II

Právní postavení

1. Sdružení vzniklo registrací u MPSV 16.6.2010, pod č.j. VS/1-1/80 370/10-R 
jako RC Křelovský Kaštánek, o.s. podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 
občanů, ve znění ke dni registrace tohoto spolku.

2. Podle zákona 89/2012, občanský zákoník, jsou tyto novelizované stanovy 
dodržením povinnosti uzpůsobit stanovy sdružení podmínkám nového 
občanského zákoníku při transformaci sdružení ve spolek.

3. Další záležitosti zde výslovně neurčené se řídí platnou legislativou zákona 
89/2012.

4. Spolek je dobrovolná nezisková organizace sdružující členy na základě snahy 
o naplnění cílů spolku, společného zájmu, nadšení a aktivity.

5. Spolek je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu
s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
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Článek III

Účel, cíle a předmět činnosti spolku 

Spolek je založen za účelem provozování rodinného centra (dále jen „RC“) jako 
zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.

1. Poslání a cíle spolku
a) Posláním spolku je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve 

společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi obnovu v oblasti duševní
i fyzické.

b) Cílem spolku je zaměřit se především na rodiny s dětmi.
• Umožnit rodičům, zvláště maminkám s malými dětmi, smysluplně 

využít čas
• Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské dovolené
• Podpořit rodičovské role
• Předávat důležité životní hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a 

manželství
• Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných 

dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky
• Poskytnout rodičům prostor pro rozvíjení volnočasových aktivit a 

aktivit vedoucích k lepšímu rodičovství
• Navazování a udržování styků a spolupráce s osobami, sdruženími 

a jinými právními subjekty podobného zaměření
  
2. Hlavní činností spolku je: 

• provozování rodinného centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání 
rodičů s dětmi, především matek na mateřské a rodičovské dovolené,

• posilování  prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy,
• získávání a předávání  odborných poznatků o výchově, zdraví a 

psychologii rodinného života
• umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat 

se a využívat vlastních schopností či znalostí,
• obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim 

prostředí vzájemné důvěry,
• poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby,
• pořádat akce pro veřejnost,
• spolupráce s místními organizacemi v obci
• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.

3. Vedlejší (doplňkovou) náplní spolku je: 

• péče o dítě do tří let v denním režimu
• organizování zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiče a děti, jako 

výtvarné, hudební, pohybové, jazykové, dramatické kroužky a kurzy apod.
• pořádání a organizování výchovně-vzdělávacích kurzů pro děti 

Stanovy spolku Rodinné centrum Křelovský Kaštánek z.s.                                                                   2/7       



• pořádání akcí spojených s místními zvyky a tradicemi  a zajištění servisu 
včetně občerstvení

• pořádání společných výletů, exkurzí a jiných akcí pro členy spolku i širokou
veřejnost. 

Účelem vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti.
  
  

Článek IV

Cíle spolku 

1. Vybudování  a  provozování  veřejného  prostoru  -  rodinného  centra  -  v obci
Křelov-Břuchotín, které bude sloužit všestranné pomoci a rozvoji rodiny.

2. Rodinné centrum je neziskové zařízení určené pro vzájemné setkávání rodin
s dětmi,  umožňující  návštěvníkům  společně  aktivně  trávit  volný  čas.  Tímto
způsobem  bude  posilovat  prvořadou  a  nezastupitelnou  úlohu  rodičovství.
Nemalou  měrou  tak  chce  přispívat  k socializaci  dětí  a  jejich
všestrannému rozvoji  osobnosti od útlého věku díky zapojení do zájmových
činností centra. 

3. Rodinné centrum je komunitním zařízením pro prevenci sociálního vyloučení 
rodin s malými dětmi. Organizuje mimo jiné pravidelný program  se 
zaměřením na tvořivou činnost,  tělesnou  a sportovní aktivitu a další kulturní, 
společenské a environmentální vyžití dospělých i dětí. 

4. Rodinné centrum organizuje vzdělávací a zábavný program, pořádá akce pro 
veřejnost s cílem navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli obce i okolí. 
Součástí programu je také vzájemná výpomoc maminek/rodičů , pomoc při 
řešení sociálních otázek mladých rodin a sociální poradenství. 

5. Cílem spolku je vytvoření místa, kde jsou děti vítány a kde mohou návštěvníci 
zažít pocit sounáležitosti a načerpat  energii pro všední dny. Chceme připravit 
pro děti přirozené prostředí vrstevníků jako prostředek šetrné adaptace dětí na
cizí prostředí a jejich přirozený návyk na kolektiv. 

6. Samozřejmou součástí je umožnění seberealizace jednotlivých členů spolku 
formou zapojení se do přípravy programu i vedení RC v podobě využití 
vlastních schopností a znalostí a přispět tak ke zvyšování kvalifikace rodičů na
mateřské a rodičovské dovolené. 

7. Spolek  je nezávislé na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi
demokraticky uspořádanými organizacemi a s jednotlivci majícími shodné cíle 
a poslání, s MŠ a ZŠ v obci.

8.  V RC se setkávají  i osoby doprovázející / pečující o děti (tatínkové, 
prarodiče, pěstouni).  
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Článek V

Členství 

I. Vznik členství 
  

1. Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami  a cíli 
spolku.

2. Členem spolku se  občan stává přijetím za člena členskou schůzí. 
3. Seznam členů spolku je pro členy spolku přístupný na webových stránkách 

spolku.

II. Zánik členství

Členství zaniká vyškrtnutím ze seznamu členů na základě: 

1. písemného oznámení člena o ukončení členství, členství zaniká dnem 
doručení  radě spolku,

2. úmrtí člena; 
3. rozhodnutí členské schůze spolku o vyloučení, rada spolku předkládá návrh 

na vyloučení členské schůzi,

4. zánikem spolku.

III. Čestné členství

1. Členská schůze spolku může udělit čestné členství fyzické osobě, která se 
významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem spolku. S udělením 
čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas. 

2. Čestné členství opravňuje jeho nositele k výhodám stanoveným členskou schůzí.

  

Článek VI
Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen spolku má právo:
a. být informován o činnosti a hospodaření spolku,
b. účastnit se činnosti spolku,
c. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen,
d. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
e. vyhledávat zdroje příjmů pro dosahování cílů spolku ,
f. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
g. na přednostní využití služeb Rodinného centra,

2. Každý člen spolku má povinnost:
a. platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou ve stanovené výši 

a termínu,
b. dodržovat stanovy a pravidla spolku a jednat v souladu s jeho cíli 
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c. svědomitě vykonávat všechny úkoly, jimiž byl se svým souhlasem 
pověřen,

d. nepoškozovat pověst spolku svým chováním nebo jednáním,
e. chránit majetek spolku před ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena a nejsou 
převoditelná na jiné osoby.

            Článek VII
Členské příspěvky 

1. Jejich výši a termín splatnosti na každý kalendářní rok schvaluje členská 
schůze spolku. 

2. Jejich zaplacení je základní povinností člena spolku. 
3. Jejich zaplacení kontroluje rada spolku.

Článek VIII
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:
α) Členská schůze,
β) Rada spolku,
χ) Předseda a místopředseda.

Článek IX. 
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členská schůze je svolána podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 
4. Členská schůze zejména:

• rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku
• rozhoduje o změnách stanov spolku,
• schvaluje úkoly spolku pro příslušné období a výroční zprávu 
• volí členy rady,
• rozhoduje o počtu členů rady 
• rozhoduje o přijetí členů spolku
• rozhoduje o zrušení členství,
• rozhoduje o zrušení spolku,
• schvalování zprávy o hospodaření,
• projednání úkolů a akcí spolku pro následující období,
• projednání odvolání proti rozhodnutí rady spolku o vyloučení člena 

spolku a jmenování čestných členů spolku,
• má oprávnění zrušit nebo změnit rozhodnutí rady spolku.
• Má oprávnění rozhodovat o zrušení spolku nebo o jeho přeměně
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5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže 

pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o 
zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů 
spolku.

Článek X
Rada spolku 

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá 
členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské 
schůze.

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze 
členů.

3. Rada má tři členy, předsedu, místopředsedu (jednatele) a tajemníka.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát 

ročně.
5. Rada zejména:

a) koordinuje a řídí činnost spolku,
b) svolává členskou schůzi,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze

6. Předseda, místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

Článek XI
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem, který jedná jménem spolku a zastupuje spolek 
navenek samostatně.

2. Předseda naplňuje rozhodnutí rady, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných 
záležitostech fungování spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

3. Předsedu volí členská schůze.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence 

a plynulý chod spolku.
5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.

Článek  XII
Místopředseda (jednatel)

1. Místopředseda (jednatel) je statutárním orgánem, který stejně jako předseda 
jedná jménem spolku a zastupuje spolek navenek samostatně.
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2. Rozsah jeho pravomocí stanoví rada.
3. Místopředseda je volen členskou schůzí

Článek XIII
Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací 
2. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a. členské příspěvky
b. příjmy z činností spolku
c. dary, dotace, granty 
d. příspěvky od státu a fyzických a právnických osob 

3. Příjmy jsou využity výhradně k dosahování cílů spolku a k jeho rozvoji 
ve finančně vyrovnaném hospodaření. Jsou vázány účelově v souladu 
s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

4. Majetek spolku je evidován podle obecně závazných předpisů. O jeho 
změnách je oprávněna rozhodovat rada spolku, není-li těmito stanovami 
určeno jinak. Majetek je spravován radou spolku.

5. Účetnictví bude vedeno v souladu s platnými právními předpisy ČR.
6. Spolek může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření 

i smlouvy o využití svého majetku.
7. Za hospodaření zodpovídá rada spolku. Hospodaření s majetkem se řídí 

obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným 
členskou schůzí na příslušné období.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení 

Ostatní  záležitosti  zde  výslovně  nezmíněné  se  řídí  ustanoveními  Občanského
zákoníku  89/2012

V Křelově  dne 24.1.2014

Zapsal: Mgr.Veronika Labounková      Schválil: Renata Ratajská

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí 
Rodinného centra Křelovský Kaštánek dne 24.1.2014 
a potvrzeny členskou schůzí 27.2.2015.
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