Stanovy spolku

Stanovy spolku Otevřený rodič, z.s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Otevřený rodič, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Brně, Pavlovská
501/10, 623 00.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů působící v České republice,
v němž se sdružili zastánci aktivního rodičovství, návratu a respektu k přírodě a tradicím, a k
propagaci tohoto cíle.
Čl. 3
Základní cíle spolku

a) Vytvořit veřejný prostor v úzkém sepětí s přírodou, kde se mohou vzájemně setkávat
rodiče, jejich děti, ostatní rodinní příslušníci i širší veřejnost, bez rozdílu věku a sociálního
postavení,
b) v rámci své činnosti se bude spolek orientovat především na provozování lesního klubu,
který bude zaměřen na aktivity ve volné přírodě, podporu respektu a zodpovědnosti
k přírodě a k prostředí, ve kterém se pohybuji, podporu rozvoje pohybových, výtvarných a
rytmických dovedností dětí a návratu k tradicím.
c) podporovat aktivní rodičovství se zaměřením na respekt k dětem a k sobě samému,
rovnováhu rodinného života, profesního života a mezilidských vztahů, přátelství, a
vzájemné sdílení znalostí a zkušeností
d) podporovat zdravý životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě v souladu se
zásadami ekologie a života na vesnici. Poskytovat environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu.
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e) zaměřit se na podporu matek a otců na mateřské dovolené, např. společné setkávání,
podpora jejich návratu do zaměstnání po mateřské dovolené, překonání sociální izolace,
dobrovolnické zapojení do chodu rodinného centra, nabídka částečných úvazku
f)

fundraising - v rámci možností zabezpečování finančních prostředků pro zahájení činnosti,
rozvoj a udržení lesního klubu. Příprava a řízení projektů souvisejících s činností lesního
klubu.

g) podpora a organizace činností pro smysluplné trávení volného času dětí,
h) spolupráce s jinými lesními kluby, organizacemi a orgány státní správy.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
A) Systematická práce s dětmi. Provozování lesního klubu zaměřeného na pobyt v přírodě,
environmentální výchovu, zdravý životní styl a respektující osobnost dětí. Součástí je i stravování.

B) Rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči.
C) Pořádání přednášek a setkání se vzdělávacím obsahem, tvůrčích dílen (výtvarných,
dramatických, pohybových, jiných), kulturních představení pro členy komunity i pro
veřejnost.
D) Informační činnost a osvěta, konzultace.
Čl. 5
Členství ve spolku

5.1.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České
republiky. Členství vzniká na základě schválení podepsané písemné přihlášky zájemce o
členství rozhodnutím Výkonné rady nebo rozhodnutím předsedy Výkonné rady spolku.
Prvními členy se automaticky stávají zakládající členové spolku (přípravný výbor) spolku.
Členové se scházejí na členské schůzi.

5.1.2. Člen má právo:
-
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účastnit se členské schůze,

-

hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky a
podílet se na praktické činnosti spolku.

5.1.3. Člen má povinnost:
-

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

-

aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Výkonnou radou schválená
vnitřní pravidla spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

-

platit členské příspěvky ve výši stanovené Výkonnou radou

Čl. 6
Zánik členství
6.1.

Členství zaniká:
-

na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku

-

úmrtím

-

doručením písemného rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena spolku tomuto členovi;
takové rozhodnutí může Výkonná rada vydat pouze v případě, že člen i přes písemné
napomenutí Výkonné rady pokračuje v porušování stanov spolku či jinak poškozuje dobré
jméno spolku

6.2.

-

automaticky pokud člen neplatí členské příspěvky po dobu delší než 2 měsíce

-

zánikem spolku
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději do tří
měsíců ode dne ukončení členství. Ten, komu zaniklo členství podle bodu 6.1, má právo na
vrácení poměrné části zaplaceného členského příspěvku.
Čl. 7
Orgány spolku

7.1.

Výkonná rada

7.1.1. Výkonná rada je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Rada
má 3 členy, kteří si na prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, který se stává
statutárním orgánem. Prvními členy Výkonné rady jsou členové přípravného výboru. V
případě zániku funkce některého člena Výkonné rady, určí zbývající členové Výkonné rady
jeho nástupce z řad členů spolku.
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7.1.2. Členové výkonné rady jsou zbaveni povinnosti platit členské příspěvky.

7.1.3. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, její jednání svolává
předseda. Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání alespoň dva její členové.
Rozhodnutí rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výkonné rady má jeden
hlas.

7.1.4. Jednání Výkonné rady se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční
hovor, videokonference, apod.).

7.1.5. Rozhodnutí Výkonné rady může být přijato i dálkově. Předseda může e-mailem vyzvat členy
Výkonné rady, aby hlasovali o přijetí rozhodnutí prostřednictvím e-mailu. Předseda je
povinen ve výzvě adresované členům Výkonné rady stanovit lhůtu ne kratší než 3
pracovních dnů, ve které mohou členové Výkonné rady hlasovat. Pokud se ve lhůtě
nevyjádří, má se za to, že se zdrželi hlasování. Pro přijetí rozhodnutí je v tomto případě
třeba, aby souhlasila většina všech členů Výkonné rady.

7.1.6. Výkonná rada dále:
a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady spolku,
b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok,
c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,
d) rozhoduje o zániku spolku,
e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,
f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,
g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze,
h) je zodpovědná za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku
jmenuje ekonoma, který je zodpovědný za účetní záležitosti,
i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o osvobození
člena od povinnosti platit členské příspěvky,
j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze
spolku; schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda Výkonné rady
svým rozhodnutím.
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L) prezentuje veřejnosti aktivity spolku.

7.1.7 Funkce člena Výkonné rady zaniká:
-

doručením písemného oznámení člena Výkonné rady o tom, že se vzdává této funkce,
ostatním členům Výkonné rady,

-

úmrtím nebo zánikem člena Výkonné rady,

-

zánikem členství ve spolku,

-

rozhodnutím Výkonné rady o odvolání člena Výkonné rady z funkce; v případě, že není
odvolaný člen přítomen jednání Výkonné rady, na které bylo rozhodnuto o jeho odvolání,
zaniká funkce teprve doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávanému
členovi Výkonné rady.

7.2.

Členská schůze

7.2.1. Členská schůze je schůzí všech členů spolku. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou
ročně. Členskou schůzi svolává předseda Výkonné rady. Předseda Výkonné rady je povinen
svolat členskou schůzi vždy, požádají jej o to alespoň 3 členové spolku.

7.2.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů má
jeden hlas.

7.2.3. Svolá-li předseda Výkonné rady členskou schůzi a tato není ve svolaný den
usnášeníschopná, musí předseda Výkonné rady svolat novou členskou schůzi. Nová členská
schůze se musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode dne konání původní členské schůze.

7.2.4. Členská schůze dále:
a) kontroluje rozhodnutí Výkonné rady spolku í a navrhuje úpravy či změny těchto
rozhodnutí, které předkládá Výkonné radě k projednání,
b) připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, rozpočet spolkuna
příští období a vnitřní pravidla spolku,
c) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
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7.3.

Statutární orgán

7.3.1. Statutárním orgán spolku je individuální – je jím předseda.
7.3.2. Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat pouze předseda.
7.3.3. Statutární organ jedná dle potřeby spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku
8.1.

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů od fyzických a
právnických osob, grantů, nadací, výnosů majetku a vedlejší výdělečné činnosti (např.
drobný prodej výrobků z činnosti Lesního klubu, vstupné z kulturních představení,
přednášek, pronájem zázemí Lesního klubu). Spolek Otevřený rodič z.s. není založeno za
účelem podnikání. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady.

8.2.

Výkonná rada odpovídá za zajištění hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými
hodnotami spolku.

8.3.

Za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností je odpovědný ekonom
spolku.

8.4.

Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím zakládajících členů
spolku.
Čl. 9
Společná a závěrečná ustanovení

9.1.

Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku
probíhá především elektronicky: e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem
doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou
e-mailovou adresu oznámenou Výkonné radě. Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení
o vzdání se funkce člena Výkonné rady, rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena ze
spolku a rozhodnutí Výkonné rady o odvolání člena Výkonné rady z funkce musejí být
současně zaslány doporučeně poštou. V těchto případech se za den doručení považuje
desátý den následující po dni odeslání, je-li doručováno na příslušnou poštovní adresu
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oznámenou Výkonné radě. Všichni členové jsou povinni sdělit Výkonné radě aktuální emailovou i poštovní adresu a bez zbytečného odkladu ji informovat o všech změnách.

9.2.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

9.3.

Stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru spolku dne 15.1. 2016. Účinnosti
nabývají dnem 15.1.2016.
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