Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, z. s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, Z. S. (dále jen „spolek") má své sídlo
v Buštěhradě, na adrese Kladenská 207, PSČ 273 43.
Čl. II
Charakter spolku
RC Buštěhradský pelíšek je spolkem dobrovolným, nezávislým a nepolitickým. Je
otevřeno všem bez ohledu na věk, společenské postavení, státní i etnickou
příslušnost, náboženství či pohlaví.
Čl. III
Účel spolku
Základními účely spolku jsou:
a) podpora rodičů, zejména na mateřské či rodičovské dovolené, a jejich dětí
b) zmírňování sociální izolace rodičů a dětí
c) podpora mezigeneračního soužití
d) úsilí o inkluzi znevýhodněných jedinců a jedinců na okraji společnosti
do společenského života
e) posilování občanské společnosti aktivním zapojováním širší veřejnosti
do svých akcí
f) obohacení společenského dění v Buštěhradě
g) aktivní podíl na rozvoji města Buštěhradu a účast na společných projektech
h) ochrana přírody a krajiny
Čl. IV
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III, coby společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) provozování rodinného centra za předpokladu vytváření přátelského
a vstřícného prostředí pro všechny členy rodiny, zejména rodiče a děti
b) provozování veřejné herny
c) pořádání vzdělávacích přednášek a diskuzí (např. z oblasti výchovy,
psychologie, zdravotnictví, přírody etc.)
d) pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče (zaměřených např. na rodičovské
kompetence, jazykové znalosti, počítačové dovednosti, přípravu na nástup do
zaměstnání, osobní růst, poskytování první pomoci, etc.)
e) pořádání pravidelných volnočasových aktivit (např. pohybových, hudebních,
výtvarných etc.)

f) organizace mimořádných výročních akcí (např. Drakiáda, Svatomartinský
průvod, Ořešínský Vandráček, Svatojánský poklad, etc.)
g) zajištění poradenských služeb pro potřebné rodiče (např. poradenství
právní,psychologické, etc.)
h) organizace bazaru s dětským a těhotenským zbožím
i) provozování půjčovny dětské literatury (knihovny) a dětských společenských
her
j) pořádání veřejných sbírek za účelem financování charitativních akcí
zaměřených na děti a mládež
k) pořádání akcí veřejně-prospěšného charakteru
l) vytváření pracovních příležitostí pro rodiče s malými dětmi a/nebo v evidenci
Úřadu práce
m) aktivní spolupráce s dobrovolníky, ostatními organizacemi a institucemi, včetně
státní správy
n) vyhledávání lidských, finančních a materiálních zdrojů pro zajištění fungování
centra a jeho aktivit
Čl. V
Členství ve spolku
1. Členství je buď řádné nebo čestné.
2. Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let se zájmem aktivně
se podílet na činnosti spolku. Rádné členství vzniká na základě schválení
členské přihlášky výborem spolku a po následném zaplacení členského
příspěvku uchazečem. Podpisem vyplněné členské přihlášky uchazeč vyjadřuje
podporu cílů a zásad spolku, souhlas s jeho platnými stanovami a zároveň
stvrzuje, že je obeznámen s právy a povinnostmi člena spolku, které se
zavazuje dodržovat. Platnost členství je 365 dnů od zaplacení členského
příspěvku.
3. Výbor vede seznam členů a provádí v něm zápisy a výmazy týkající se členství.
O zániku řádného členství rozhoduje členská schůze na základě návrhu výboru.
4. Čestným členem se může stát osoba, která se významným způsobem
zasloužila o spolek či naplňování jeho zájmů dle č. III. Čestné členství vzniká
na základě rozhodnutí výboru spolku nabídnout čestné členství fyzické nebo
právnické osobě a prohlášením této osoby, že čestné členství ve spolku přijímá.
Čestný člen nemá hlasovací právo na členské schůzi.
5. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním
b. volit orgány spolku
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
d. podílet se na praktické činnosti spolku
e. užívat služby spolku za podmínek stanovených výborem
f. být informováni o činnosti spolku

6. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke
zlepšení jejich práce
e) zaplatit členský příspěvek, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu
přihlášky, dále po uplynutí 365 dnů.
f) chránit majetek spolku
7. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení výboru spolku o vystoupení člena
b) úmrtím člena
c) zánikem spolku
d) pokud člen bez udání důvodu neuhradí členský příspěvek pro daný rok, a to
i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku
e) vyloučením člena členskou schůzí, kdy přes písemné napomenutí ze strany
orgánu spolku člen porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu
stanoveného zákonem
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tři
měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Čl. VI
Orgány spolku
•
•
•

členská schůze
výkonný výbor
revizní komise

1. Členská schůze
a) Je nejvyšším orgánem spolku, mohou se jí účastnit všichni členové spolku.
b) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby
• schválila případné změny stanov
• zvolila/odvolala členy výboru, revizní a popř.likvidační komise
• schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření
za předcházející období
• určila koncepci činnosti spolku na další období
• stanovila výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti
• schválila rozpočet spolku na příští období
• potvrdila rozhodnutí výboru o přijetí člena spolku, rozhodla
o vyloučení člena spolku
• rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
• rozhodla o majetkovém vypořádání v případě zániku

c) Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku písemně
nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum,
dobu a místo konání, program a opis návrhů, které výbor hodlá členské
schůzi předložit k projednání. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne
původního konání, tato opakovaná členské schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů.
d) Zasedání členské schůze se může konat bez fyzické přítomnosti členů
(videokonference) nebo v hybridní formě (část členů bude přítomna
fyzicky, část členů bude připojena online formou videokonference).
Zastupovat prostřednictvím plné moci mohou pouze ti členové, kteří se
členské schůze fyzicky účastní.
e) V době mezi konáním členských schůzí je možné rozhodování způsobem
per rollam s využitím technických prostředků. Návrh musí být rozeslán
členům prostřednictvím emailu a musí obsahovat alespoň návrh
usnesení, odůvodnění, odkaz na hlasovací formulář a údaj o lhůtě,
ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5
pracovních dnů. Z hlasovacího formuláře musí být patrné, jak jednotliví
členové hlasovali. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se
pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.
f) Členská schůze bude svolána i v případě, požádá-li o to minimálně třetina
řádných členů a to do 30 dnů od vzniku podnětu.
g) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduji hlasy členů výboru,
o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou
většinou.
h) O všech usneseních členské schůze je proveden zápis.
i) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku.

2. Výbor spolku
a) Výbor je výkonným orgánem spolku, je volen členskou schůzi na dobu dvou
let a v této době odpovídá za činnost a plnění cílů spolku.
b) Výbor má nejméně 3 a nejvíce 5 členů. Členství ve výboru zaniká uplynutím
funkčního období, odstoupením člena nebo odnětím mandátu člena výboru
členskou schůzí, člen výboru může být opětovně zvolen. Výbor si volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci výboru spolku je také
předsedu, místopředsedu odvolat.
c) Výbor spolku se schází dle potřeby. Výbor spolku může přijímat rozhodnutí,
pokud je přítomno více než 50 %, členů a zároveň je přítomen předseda,
Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má předseda právo rozhodujícího
hlasu.
d) Výbor zejména:
• koordinuje činnost spolku
• svolává členskou schůzi
• zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
• rozhoduje o přijeti člena spolku

•
•
•
•
•
•
•
•

podává návrh na zrušení členství
navrhuje výši členských příspěvků
navrhuje vnitřní předpisy spolku
navrhuje změnu stanov spolku
předkládá návrhy na činnost na období do další členské schůze
vypracovává rozpočet pro příslušný kalendářní rok
schvaluje zásady hospodaření
schvaluje znění smluv mezi spolkem a jinými subjekty

e) Výbor je povinen zabezpečit nejméně jedenkrát ročně revizi účtů
kvalifikovanou osobou. O revizi se provede zápis, který podepisují členové
revizní komise.
f) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda
spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění
výboru, nebo zajistí hlasování per rollam.
g) K zajištění činnosti spolku může výbor pověřit i osoby, které nejsou členy
spolku.
h) Výbor zvolí předsedu a místopředsedu.
i) Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve
všech věcech. Předseda jedná za spolek samostatně. Jeho funkční období
je dvouleté. Předseda je volený výborem spolku. V době jeho nepřítomnosti
jej může na základě písemného zmocnění zastoupit místopředseda, popř.
jiný člen výboru.
j) V průběhu volebního období může člen výboru odstoupit z funkce.
Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být doručeno
výboru. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové výboru, jsou povinni svolat
mimořádnou členskou schůzi, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen
výboru je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo
zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 60 kalendářních dnů od doručení
rezignace výboru. Pokud odstupuje celý výbor, jsou jeho členové povinni
vykonávat své funkce až do zvolení nového výboru. Nebude-li nový výbor
zvolen do 90 dnů, zanikne spolek uplynutím devadesátého dne od členské
schůze, kde nový výbor nebyl zvolen.
3. Revizní komise
Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem, který:
a) provádí kontrolu hospodaření spolku nejméně jednou za rok
b) vypracovává zprávu, kterou předkládá výboru a následně členské schůzi
c) musí mít nejméně tři členy; člen revizní komise nemůže být současně členem
výboru
d) je volen členskou schůzí na dvouleté funkční období.
Zástupce revizní komise je oprávněn účastnit se jednání výboru.

Čl. VII
Hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací. Není založen za účelem podnikání.

2. Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z:
• členských příspěvků
• darů a příspěvků právnických a fyzických osob
• sponzorských darů a sponzorských příspěvků právnických a fyzických
osob
• příspěvků z veřejných rozpočtů grantů a projektů
• výnosů a příjmů spolku
• výnosů majetku spolku
• výnosů z veřejných sbírek
3. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku a s jeho správou. Veškeré výdaje jsou řádně podloženy účetními
doklady
4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé
členské schůzi.
5. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek a finanční prostředky.
Majetek je využívám zejména k zajištění poslání a cílů spolku a je s ním
nakládáno v souladu s platnými předpisy.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem
a řídí se obecně závaznými právními předpisy. Spolek vydává každoročně
zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
7. Finanční prostředky jsou v nezbytné míře, jejíž výši stanoví výbor, uloženy
v pokladně spolku, ostatní pak podle potřeby na samostatném účtu u
peněžního ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu má předseda spolku.
8. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.
9. Spolek zanikne, rozhodne-li o zániku členská schůze dvoutřetinovou
většinou přítomných členů, nebo uplynutím devadesátidenní lhůty podle čl.
VI. 2. j). Členská schůze zvolí tříčlennou likvidační komisi spolku. Likvidační
komise je odpovědná za řádnou likvidaci majetku.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu
oprávněna členská schůze.
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
3. Tuto změnu stanov spolku a její znění odsouhlasila členská schůze na svém
zasedání dne 27. dubna 2022.

