STANOVY
„Spolek Rodičovské centrum SOBÍK“
1. Základní ustanovení (Název a sídlo, působnost, charakter a status spolku,
den vzniku spolu)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Název spolku je: „Spolek Rodičovské centrum Sobík“ (dále jen spolek).
Sídlo spolku je: Na Solinách 32/15, 39201 Soběslav.
Spolek působí na Soběslavsku, Jihočeský kraj.
Charakter spolku je: spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen OZ), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
1.5. Status spolku je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
1.6. Den vzniku spolku: 5. ledna 2010.

2. Účel spolku, jeho poslání
2.1. Spolek je ustanoven ve veřejném zájmu.
2.2. Posláním spolku je posilování hodnot rodin a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů,
mateřské a otcovské role ve společnosti. Koordinování, programování, rozšiřování poslání a
činnost spolku. Primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti, aktivní
zapojování rodin do života v komunitě.

3. Předmět činnosti spolku
3.1. K podpoře svého poslání provozuje spolek především tyto činnosti:
3.1.1.Podporuje vzájemné aktivní setkání rodin s dětmi. Poskytuje služby rodičům pečujících
zejména o děti předškolního věku, za účelem prevence sociálního vyloučení
způsobeného déle trvající sociální izolací.
3.1.2.Posiluje rodinné vztahy, získává a předává poznatky o výchově, zdravém životním stylu
a psychologii rodinného života.
3.1.3.Členové mohou využívat hernu k vzájemnému hllídání dětí.
3.1.4.Organizuje příměstské tábory pro děti členů i nečlenů spolku.
3.1.5.Pořádá akce pro veřejnost, zlepšuje soudržnost mezi obyvateli.
3.1.6.Připravuje a realizuje vzdělávací akce (přednášky a semináře).
3.1.7.Umožňuje vzdělávání a setkávání těhotných žen, poskytuje informace potřebné
k přípravě na mateřství.
3.1.8.Spolupracuje s dalšímí organizacemi v komunitě i s představiteli obce.
3.1.9.Další formy a konkretizace činností stanoví členská schůze.

4. Členství ve spolku
4.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která je svéprávná a dosáhla 18 let svého věku.
4.2. Členství je platné 1 rok.
4.3. Podkladem pro přijetí za člena je písemná přihláška s prohlášením, že se k členství
přihlhašuje dobrovolně, a souhlasí se stanovami spolku a s jejich dodržováním.
4.4. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku v den schválení přihlášky
předsedou spolku.

4.5. Výši členského příspěvku navrhuje rada spolku a schvaluje členská schůze.
4.6. Členství zaniká:
4.6.1.Vystoupením člena formou písemného oznámení,
4.6.2.Úmrtím člena,
4.6.3.Zrušením členství odsouhlaseného na členské schůzi,
4.6.4.Pokud se člen nepodílí na činnosti déle jak 1 rok,
4.6.5.Pro nezaplacení členského příspěvku,
4.6.6.Zánikem spolku.
5. Práva a povinnosti členů
5.1. Člen má právo:
5.1.1.Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
5.1.2.Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
5.1.3.Volit a být volen do orgánů spolku v souladu se stanovami spolku.
5.2. Člen má povinnost:
5.2.1.Dodržovat tyto stanovy.
5.2.2.Hájit dobré jméno a zájmy spolku.
5.2.3.Přečíst si a dodržovat provozní řád herny, který je k dospozici na webových stránkách
nebo přímo v herně Spolku.
5.2.4.Platit členské příspěvky.
6. Orgány spolku:
6.1. Orgány spolku jsou:
6.1.1.Členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.
6.1.2.Rada spolku jako výkonný orgán spolku.
6.1.3.Předseda jako statutární orgán spolku.

7. Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové spolku. Svolává se podle potřeb,
nejméně jedenkrát za 2 roky. Členská schůze rozhoduje o změnách stanov, volí členy Rady, rozhoduje
o zrušení členství, schvaluje výši, způsob a termíny placení členských příspěvků, schvaluje celkové
hospodaření a činnost spolku, rozpočet a uzávěrku hospodaření.
Členská schůze je usnášení schopná za účasti pětiny všech členů spolku. V případě, že se nesejde
příslušný počet členů, vyhlásí předseda po uplynutí jedné hodiny od původně stanovaného počátku
náhradní zasedání členské schůze. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí
souhlasu dvou třetin přítomných členů spolku.

8. Rada spolku
Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který odpovídá za svou činnost členské radě. Rada je
tříčlenná. Rada volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a člena, koordinuje činnost spolku a
svolává členskou schůzi. Rada je usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň 2 členové.

9. Předseda a místopředseda
Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek, mají rovnocenné pravomoci a každý z nich
má oprávnění samostatně jednat a vystupovat, jak písemně, tak osobně jménem spolku ve všech
věcech, včetně podpisového práva.
Předseda a místopředseda naplňují rozhodnutí Rady, přijímá zaměstnance spolku do pracovního
poměru a rozhodují o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vede účetní evidenci a plynulý chod spolku.
Připravuje podklady pro jednání rady.
Předseda a místopředseda jsou voleni na členské schůzi a jejich funkční období je 5 let. Předseda i
místopředseda mohou být opakovaně zvoleni.

10.Zásady hospodaření
10.1.
Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří dary, dotace, granty, příspěvky
právnických a fyzických osob, příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku.
10.2.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění předmětu činnosti spolku v souladu
s těminto stanovami a rozpočtem spolku.
10.3.
Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo
výdělečné činnosti, avšak pouze za účelem podpory činnosti v rámci svého hlavního poslání,
případně hospodárného využití spolkového majetku. Případný zisk z této činnosti lze použít
pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

11.Zánik spolku
Zánik spolku a majetkové vypořádání se řídí příslušnými uspořádáními OZ.

12.Závěrečné ustanovení
12.1.
Otázky, ktéré nejsou těmito stanovami výlučně upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními OZ.
12.2.
Úplné znění stanov bylo přijato usnesením valné hromady ze dne 21.6.2019 a je
uloženo v sídle spolku.

Rada spolku ve složení:
Předseda : Mgr. Iva Čejková

Místopředseda: Věra Podlahová

Členka: Mgr. Jana Sedláčková

podepsal
Mgr. Iva Digitálně
Mgr. Iva Čejková
Datum: 2019.10.01
Čejková 19:51:15 +02'00'

V Soběslavi dne 21.6.2019

Zápis z členské schůze dne 21. 6. 2019
Zapisovatelka: Jana Maninová
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení členské rady
Souhrn financování za školní rok 2018/2019
Návrh ceníku na školní rok 2019/2020
Návrh programu na školní rok 2019/2020
Stěhování prostor
Projednání a hlasování o změnách ve stanovách
Volení nového člena Rady
Otázky a připomínky

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně Ivy Čejkové a sepsání prezenční listiny.

2. Financování
16000,- Kč z činnosti spolku
10 000,- Kč dar od spol. Banes spol. s r.o.
4 500,- z prodeje majetku spolku
Celkem 20 000,- Kč.

3. Návrh ceníku
Členský příspěvek 500 Kč.
Vstup pro nečlena jednorázový 100 kč.
Volná herna 60 Kč/ 2hodiny
Schváleno všemi přítomnými členy.
4. Návrh programu
•
•
•

Volná herna v dopoledních hodinách.
Cvičení program maminky s dětmi v herně.
Mikulášská besídka zajištěna ve venkovních prostorách kolem altánku.

•

7.9. Burza hraček a sportovního vybavení.

5. Stěhování do nových prostor proběhne koncem srpna. Informace budou zveřejňovány na FB
stránkách.
6. Změny ve stanovách byly projednány a schváleny všemi členami spolku.
7. Jako nový člen Rady byla jednohlasně zvolana členka Mgr. Jana Sedláčková.
8. Nebyly žádné otazky ani připomínky.

