STANOVY
spolku Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.
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Název a sídlo spolku
Název: Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.
Sídlo spolku: Březina 24, 679 05 Březina
Sídlo spolku slouží pro styk s veřejností. Sídlo spolku není v majetku spolku.
Spolek působí na celém území České republiky.
Spolek se nečlení na organizační jednotky.
Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání sdružující své členy
na základě dobrovolnosti, nezávislosti a společného zájmu.
Účel (cíle) spolku
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená
za účelem naplňování společných účelů (cílů), kterými jsou:
podpora rodiny jako hlavní výchovné instituce,
podpora aktivního dětství, rodičovství i stáří a mezigeneračního učení,
zvyšování kvality života ve všech jeho formách,
ochrana přírody a krajiny a zachování života na Zemi v jeho přirozené
nejbohatší možné míře.
podpora komunitního života obce,
prosazování principů trvale udržitelného života v regionu,
podpora a ochrana mládeže,
podpora tělovýchovy a sportu,
ochrana, péče a podpora zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu,
vzdělávání a výchovy.
Spolek neslouží k vykonávání náboženství nebo víry v církvích a náboženských
společnostech.
Spolek je oprávněn ve prospěch stanovených cílů vykonávat hospodářskou,
obchodní či podobnou činnost v souladu s platnými právními předpisy a získávat
finanční prostředky formou členských příspěvků, dotací, darů a grantů.
Hlavní formou dosahování účelů (cílů) spolku je zejména praktická činnost členů
spolku prostřednictvím zřízení a vedení lesní mateřské školy nebo dětské skupiny.
Dalšími formami činnosti pak jsou:
výchova a vzdělávání, předškolní výchova a vzdělávání, péče o děti
předškolního věku,
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,
zprostředkování pobytu v reálném přírodním prostředí a nauka života v něm,
zajišťování zážitkových programů, zkušenostního a zkušenostněreflektivního učení,
pořádání seminářů, přednášek a jiných vzdělávacích akcí,
pořádání slavností a jiných kulturních akcí,
poskytování konzultací a poradenství, podpora psychohygieny v
každodenním životě,
vydávání a distribuce publikací, vzdělávacích a propagačních materiálů a
předmětů,
spolupráce s dalšími subjekty,
podpora oprávněných požadavků na kvalitu životního prostředí,
praktická ochrana přírody a krajiny.
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11.

K naplnění účelů (cílů) své činnosti spolek také organizuje, spoluorganizuje,
financuje či se jinak podílí na konání aktivit spjatých s jeho účely (cíly).

Členství ve spolku
12. Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí
se stanovami spolku, uhradí členský příspěvek a jsou přijaty výborem spolku
za členy spolku.
13. Člen spolku má tato práva:
účastnit se členských schůzí,
hlasovat na členských schůzích,
být informován o činnosti spolku,
volit a být volen do orgánů spolku,
spolurozhodovat o záležitostech spolku,
podílet se na činnosti spolku.
14. Člen spolku má tyto povinnosti:
řídit se stanovami spolku,
řídit se usneseními orgánů spolku,
svojí aktivní činností uskutečňovat a podporovat účely a cíle spolku,
platit řádně a včas (nejpozději do 30 dnů od vzniku členství) stanovené
členské příspěvky, přičemž až do rozhodnutí výboru činí členský poplatek
300,-Kč ročně.
15. Práva a povinnosti člena spolku nejsou převoditelná na jinou osobu.
16. Členství ve spolku vzniká po splnění ostatních podmínek přijetím za člena
rozhodnutím výboru spolku.
17. O žádosti o přijetí za člena spolku rozhodne výbor spolku do 2 měsíců od
doručení žádosti. Nový člen je přijat, pokud pro jeho členství hlasuje nadpoloviční
většina všech členů výboru spolku. Výbor žádosti zpravidla vyhoví, pokud žádost o
přijetí za člena spolku podá rodič dítěte, které navštěvuje mateřskou školu
provozovanou spolkem, anebo zaměstnanec spolku, ledaže byl takový žadatel
v minulých dvou letech ze spolku vyloučen. Na členství ve spolku není nárok.
18. Členství ve spolku zaniká:
doručením písemného oznámení člena výboru spolku o tom, že vystupuje,
úmrtím člena spolku,
zánikem spolku,
vyloučením člena spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí výborem spolku porušuje tyto stanovy,
nezaplacením členských příspěvků spolku ve dvou po sobě následujících
kalendářních letech
zánikem pracovního poměru ke spolku, ledaže dítě člena navštěvuje
mateřskou školu provozovanou spolkem i po skončení pracovního poměru
rodiče ke spolku,
ukončením docházky dítěte (všech dětí) člena spolku do mateřské školy
provozované spolkem, ledaže je člen zaměstnancem spolku.
19.

Spolek vede seznam svých členů. Každý člen spolku má právo na vyhotovení kopie
seznamu členů. Seznam členů je neveřejný a může být uveřejněn pouze se
souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Spolek může uveřejnit neúplný
seznam se souhlasem členů, kteří jsou v neúplném seznamu uvedeni. Z uveřejnění
však musí být patrné, že seznam není úplný.
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Orgány spolku
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21.
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Orgány spolku jsou:
členská schůze
výbor spolku
revizor
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Členská schůze se schází nejméně 1x ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku.
Výbor spolku je povinen svolat členskou schůzi do 30 dnů, pokud o to požádá

minimálně 50 % členů spolku. Nesvolá-li výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení
takového podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi na náklady spolku
sám.
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Konání členské schůze se oznamuje pozvánkou zaslanou na adresu členů spolku emailem či jiným vhodným způsobem, a to nejméně 14 dní přede dnem konání
členské schůze. Má se za to, že člen pozvánku obdržel, jestliže mu byla zaslána na emailovou adresu, ze které obvykle komunikuje se spolkem, jeho orgány, či členy. V
poznámce musí být uvedeno místo a čas členské schůze a její program. Místo a čas
členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí zúčastnit.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 50 % všech členů.
Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou
schůzi do 20 dnů ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Usnesení členské schůze je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak.
Pro změnu stanov spolku je nutný souhlas nejméně 2/3 přítomných členů spolku.
Pro vyloučení člena spolku je nutný souhlas nejméně 2/3 přítomných členů spolku.
Pro rozhodnutí o zániku spolku je nutný souhlas nejméně 2/3 všech členů spolku.
Člen se musí členské schůze účastnit osobně. Zastoupení na členské schůzi
se nepřipouští.
Každý člen spolku má jeden hlas.
Členská schůze zejména:
schvaluje plán práce, finanční plán spolku a přijímá rozpočtová opatření,
schvaluje zprávy o činnosti spolku,
projednává, mění a schvaluje stanovy spolku,
volí a odvolává členy výboru spolku,
volí a odvolává revizoru spolku,
hlasuje o vyloučení členů spolku,
stanovuje úkoly spolu na další období.
Program členské schůze stanoví svolavatel členské schůze. Do programu členského
musí být zařazeny body navržené členy spolku.
Statutárním orgánem spolku je výbor spolku.
Výbor spolku se skládá z 5 členů spolku zvolených členskou schůzí.
Výbor spolku ze svých členů zvolí předsedu spolku, který zastupuje spolek
navenek a jedná jeho jménem.
Členové výboru spolku jsou voleni členskou schůzí na funkční období 3 let. Členská
schůze může provést jejich opětovnou volbu.
Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.
Výbor spolku zejména:
hospodaří s finančními prostředky spolku,
stanovuje výši členských příspěvků,
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spravuje majetek spolku,
rozhoduje o nabývání a pozbývání majetku,
pečuje o rozvoj spolku,
sleduje a usměrňuje činnost spolku,
provádí usnesení členské schůze,
připravuje materiály pro jednání členské schůze,
zajišťuje vybírání členských příspěvků,
vede evidenci členů spolku,
podává o své činnosti zprávu členské schůzi.
Výkon funkce člena výboru spolku je bezúplatný a dobrovolný. Členové výboru
spolku mají nárok na náhradu nákladů vzniklých ve spojení s výkonem jejich
funkce.
Revizor spolku je kontrolní orgánem spolku.
Revizor spolku je volen členskou schůzí z členů spolku na funkční období 1 rok.
Členská schůze může provést jejich opětovnou volbu.
Revizor kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění
rozhodnutí členské schůze. Připravuje kontrolní zprávy a posudek k návrhu
výroční zprávu a tyto předkládá členské schůzi.
Výkon funkce revizora spolku je bezúplatný a dobrovolný. Revizor spolku má
nárok na náhradu nákladů vzniklých ve spojení s výkonem jeho funkce.
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří na základě plánu schváleného členskou schůzí.
Spolek je neziskovou organizací.
Příjmy spolku tvoří:
členské příspěvky;
dary;
dotace;
granty;
příjmy z vedlejší činnosti (např. vstupné z akcí, apod.);
hospodářská a obchodní činnost sloužící k naplnění účelů a cílů spolku;
jiné příjmy.
Veškeré příjmy spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
Majetek spolku lze použít pouze pro naplňování cílů spolku, administrativu spolku
a plnění zákonných povinností.
Zánik spolku
Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze.
Členská schůze při rozhodnutí o zrušení spolku zároveň rozhodne i o zůstatkovém
majetku spolku. Zůstatkovým majetkem jsou aktiva po odečtení všech závazků
plynoucích z fungování spolku.

Na tomto znění stanov spolku se jednomyslně a bez námitek shodli členové spolku
přítomní na členské schůzi konané dne 8. 10. 2018.

Stránka 4 z 4

