Rodinné centrum Trhováček, z. s.
Stanovy zapsaného spolku

Článek I.

Název a sídlo sdružení

Název sdružení: Rodinné centrum Trhováček, z. s.
Sídlo sdružení: Nábř. Svatopluka Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny

Článek II.

Cíle činnosti spolku

Cílem činnosti spolku je vytvořit v Trhových Svinech prostor, který by sloužil k setkávání
rodin, k podpoře jejich vzdělávání a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Cílem je nabízet
rodinám prostor i program (hudební činnost, výtvarná a pohybová činnost, vzdělávání), který
přispěje k všestrannému rozvoji osobností dětí i jejich rodičů.
Mezi záměry spolku patří zejména:


Podpora a rozvíjení vzájemné spolupráce komunity s důrazem na partnerství.



Podpora rodin jako základu společenství obce.



Rozvoj a budování partnerství mezi samosprávou, školskými zařízeními, spolky,
sdruženími a firmami.



Svou činností přispívat ke kulturnímu a společenskému životu v Trhových Svinech.

Článek III.

Členové spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí s cíli
a stanovami spolku.
Přijetí nového člena
-

O přijetí dalších členů spolku rozhoduje výkonná rada spolku. Členství vzniká dnem
přijetí za člena výkonnou radou spolku a zároveň zaplacením členského příspěvku ve

stanovené výši a termínu. Pro přijetí člena musí hlasovat většina přítomných členů
výkonné rady.
-

Nový člen má povinnost zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok do 30 dnů
od přijetí.

-

Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada spolku.

Vystoupení člena/zánik členství
-

Projevením vůle člena písemným oznámením výkonné radě spolku o vystoupení ze
spolku.

-

Nezaplacením ročního členského příspěvku pro daný kalendářní rok do konce pololetí
následujícího roku.

-

Rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena – musí odsouhlasit většina přítomných
členů na valné hromadě.

-

Úmrtím člena.

-

Zánikem právnické osoby – člena spolku.

-

Zánikem spolku.

-

Při vystoupení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních příspěvků či
jiných darů.

Člen má právo
-

Účastnit se jednání valné hromady spolku.

-

Volit orgány spolku.

-

Být volen do orgánů spolku.

-

Předkládat podněty, návrhy a připomínky k činnosti spolku.

-

Účastnit se na činnosti spolku a být o této činnosti informován.

Člen má povinnost
-

Dodržovat stanovy spolku.

-

Jednat v souladu s cíli spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré
jméno spolku.

-

Svědomitě vykonávat funkce ve spolku.

-

Řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek IV.

Orgány spolku
Valná hromada
Výkonná rada
Předseda
Místopředseda
Hospodář
Revizor spolku

Článek V.

Valná hromada

-

Je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku.

-

Valnou hromadu svolává výkonná rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou do
roka.

-

Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpolovičního počtu členů. Pokud se
valná hromada nesejde ve stanoveném termínu usnášeníschopná, svolá výkonná rada
nejpozději do 30 dnů (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu. Tato je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

-

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas, hlasy
všech členů jsou rovné. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina
přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je přijato, jestliže pro
něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.

-

Valná hromada rozhoduje o změnách stanov, o zrušení členství a o zrušení spolku.

-

Valná hromada stanovuje výši členského příspěvku.

-

Valná hromada schvaluje plán činnosti pro dané období, výroční zprávu spolku,
rozpočet, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.

-

Valná hromada volí a odvolává členy výkonné rady spolku. Valná hromada volí a
odvolává revizora spolku.

Článek VI. Výkonná rada
-

Výkonná rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě, její funkční období je 2 roky s možností opakovaného zvolení jejích členů.

-

Výkonná rada má nejméně 3 členy – předsedu, místopředsedu a hospodáře.

-

Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Svolává
valnou hromadu, připravuje program valné hromady, plán činnosti, výroční zprávu,
návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření.

-

Výkonná rada schvaluje podávání žádostí o dotace a granty.

-

Výkonná rada schvaluje smlouvy s jinými subjekty o finančním zajištění a realizaci
aktivit spolku.

-

Výkonná rada je odpovědná za hospodaření a vedení účetnictví spolku.

-

Výkonná rada volí a odvolává ze svých členů statutární zástupce spolku.

-

Pokud počet členů výkonné rady poklesne, provede se dovolba členů výkonné rady na
nejbližším zasedání valné hromady.

-

Výkonnou radu svolává předseda nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně.

-

Výkonná rada rozhoduje o přijetí člena spolku.

-

Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.

-

Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy.

-

Výkonná rada zajišťuje koordinaci a organizaci jednotlivých akcí pořádaných spolkem
pro své členy i širokou veřejnost.

-

Výkonná rada má na starosti osvětu, propagaci akcí a celkovou publicitu spolku.

Článek VII. Předseda
-

Předseda je volen z řad členů výkonné rady a jeho funkční období je 2 roky s možností
opakovaného zvolení.

-

Předseda je statutárním zástupcem spolku, je oprávněn jednat jménem spolku
samostatně.

-

Předseda naplňuje rozhodnutí výkonné rady a je za ně plně odpovědný.

-

Předseda svolává a řídí jednání výkonné rady.

-

Předseda přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru.

Článek VIII. Místopředseda
-

Místopředseda je volen z řad členů výkonné rady a jeho funkční období je 2 roky
s možností opakovaného zvolení.

-

Místopředseda je statutárním zástupcem spolku, je oprávněn jednat jménem sdružení
v nepřítomnosti předsedy.

Článek IX. Hospodář
-

Hospodář je volen z řad členů výkonné rady a jeho funkční období je 2 roky
s možností opakovaného zvolení.

-

Hospodář je odpovědný za finanční stránku spolku, zodpovídá za hotovostní a
bezhotovostní transakce.

Článek X. Revizor sdružení
-

Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou spolku, jeho funkční období je 2 roky
s možností opakovaného zvolení.

-

Revizor je odpovědný valné hromadě, které předkládá výroční revizní zprávu.

-

Revizor kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí
valné hromady.

-

Revizor, v rámci střetu zájmů, nesmí být členem výkonné rady.

Článek XI. Správní rok
-

Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

-

Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

-

Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek XII. Hospodaření
-

Spolek je neziskovou organizací a hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

-

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
granty, výtěžky z akcí pořádaných spolkem.

-

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.

-

Za hospodaření spolku a vedení účetnictví odpovídá výkonná rada spolku, která
každoročně předkládá valné hromadě zprávy o činnosti spolku a o hospodaření
sdružení včetně účetní uzávěrky.

-

Spolek hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. O
mimořádných výdajích rozhoduje výkonná rada.

-

Případný zisk je využit v souladu s cíli spolku dle Článku II. těchto stanov.

-

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s Článkem II.
těchto stanov.

-

Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího právního roku.

Článek XIII. Zánik spolku
-

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí valné hromady nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

-

V případě zániku spolku se majetek vypořádá dle zákona 83/1990.

-

Pokud způsob vypořádání ze zákona 83/1990 nevyplývá, bude případný zbylý movitý
a nemovitý majetek po likvidaci spolku převeden na základě rozhodnutí valné
hromady neziskové nebo veřejnoprávní právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení
-

Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
spolku.

-

Spolek má právo obracet se v souladu s cíli své činnosti na státní orgány s peticemi.

V Trhových Svinech dne 1. 7. 2016

Předsedkyně spolku
Bc. Simona Pardamcová
Místopředsedkyně spolku
Mgr. Eva Farková
Hospodářka
Petra Nováková
Revizor
Veronika Zemanová

