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S T E J N O P I S  

N O T Á Ř S K Ý  Z Á P I S   
 
 
sepsaný dne 16.3.2018 (slovy: šestnáctého března roku dva tisíce osmnáct) mnou,  Mgr. Petrou 
Dombrovskou, notářem se sídlem v Novém Jičíně, na místě samém na adrese Ludgeřovice, 
Hraniční 575/3. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastníci, a to:  -----------------------------------------  
 
1. paní Bohdana Czerniková, datum narození 12.1.1977, bydliště Vřesina, Průkopnická 
116/18, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, 
o kterém je tento notářský zápis, a která mi svou totožnost prokázala platným úředním průka-
zem,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. paní Mgr. Tereza Sládečková, datum narození 11.5.1984, bydliště Ludgeřovice, Hraniční 
575/3, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, 
o kterém je tento notářský zápis, a která mi svou totožnost prokázala platným úředním průka-
zem,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. pan Ing. Pavel Sládeček, datum narození 31.1.1985, bydliště Ludgeřovice, Hraniční 575/3, 
který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kte-
rém je tento notářský zápis, a který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem,  --  
(dále tito tři společně také jen jako  „Zakladatelé“)  -------------------------------------------------  
 
toto zakladatelské právní jednání:  ----------------------------------------------------------------------  
 
 

ZALOŽENÍ SPOLKU DOHODOU ZAKLADATELŮ                    
O OBSAHU STANOV 

 
Úvodní ustanovení 

1. Paní Bohdana Czerniková, paní Mgr. Tereza Sládečková a pan Ing. Pavel Sládeček (dále 
tito jen jako „Zakladatelé“) tímto zakládají tento spolek dohodou o obsahu těchto stanov 
spolku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek I. 
Název a Sídlo 

1. Název spolku je: Spolu Venku, z.s. (dále jen „Spolek“).------------------------------------------ 
2. Sídlo Spolku je obec: Ludgeřovice.------------------------------------------------------------------- 
 

Článek II. 
Stanovy 

1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.------------------------------- 
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Článek III. 

Charakter a účel Spolku 
1. Spolek je dobrovolným spolkem občanů/rodičů ve smyslu ust. §§ 214 až 302 zákona číslo 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kteří se zajímají o výchovu, 
vzdělání, všestranný rozvoj dětí, aktivní rodičovství, to vše úzce spjato s přírodou a tradicemi 
předků.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Spolek působí na území České republiky a zakládá se na dobu neurčitou.---------------------- 
3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných 
organizacích, včetně náboženských.---------------------------------------------------------------------- 
4. Účelem Spolku je organizovat činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech:-------------------- 

- rozvoje pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dítěte,-------------------------- 
- vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují,------------ 
- ochrana přírody a krajiny,----------------------------------------------------------------------- 
- vedení dětí k tradicím,---------------------------------------------------------------------------- 
- mezigeneračního propojení,--------------------------------------------------------------------- 
- využití pedagogických přístupů respektujících osobnost dítěte, např. principy M. Mon-
tessori. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Článek IV. 

Hlavní činnost Spolku 
1. Spolek bude provozovat lesní klub, který bude zajišťovat a organizovat předškolní/mimo-
školní aktivity dětí členů Spolku předškolního a školního věku ve volné přírodě, včetně zajištění 
zdravého stravování, s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí. -------------------------- 
 

Článek V. 
Vedlejší činnost Spolku 

2. Vedlejší činnost Spolku:-------------------------------------------------------------------------------- 
- vedení dětí,----------------------------------------------------------------------------------------- 
- pořádání seminářů, školení, kroužků, táborů, kurzů, soutěží, přednášek, kulturních a 
sportovních akcí pro děti a dospělé, happeningů, --------------------------------------------- 
- organizování aktivit pro trávení společného volného času rodin členů Spolku,---------- 
- vzdělávání dětí předškolního/školního věku – komunitní školka/škola,------------------ 
- podpora, rozvoj, prezentace a propagace činnosti Spolku samotného,------------------ -  
- vydávání informačních zpravodajů, vydávání materiálů, ať už ve formě digitální 
(DVD, audio či video CD atd.), tak ve formě knižní atd.,------------------------------------ 
- informování veřejnosti o programu a prezentace činnosti a cílech Spolku prostřednic-
tvím masových sdělovacích prostředků (TV, rozhlas, internet, tištěná média); provozo-
vání internetových stránek, portálů a profilů na aplikaci Facebook, Twitter, Instagram 
apod.),------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- získávání prostředků (včetně finančních) a veřejné podpory na činnost a naplňování 
cílů Spolku a na podporu podnikatelské či kulturní činnosti členů, jak od členů, tak od 
veřejnosti, států, státních orgánů, vyšších samosprávných územních celků, měst, obcí, 
jakož i z evropských či jiných obdobných fondů,---------------------------------------------- 
- Spolek má právo v souladu s posláním a cíli své činnosti obracet se na veřejnost a 
orgány státní správy a samosprávy s peticemi.------------------------------------------------- 

 
Článek V. 
Členství 

1. Řádným členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, po-
litického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která:------------------------ 
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- ke dni podání přihlášky do Spolku dovršila 18 (osmnácti) let, --------------------------- 

- má způsobilost k právním jednáním, ---------------------------------------------------------- 

- je přijata za člena dle odst. 3. a násl. ustanovení tohoto článku---------------------------- 

(dále také jen „uchazeč o členství“ nebo „uchazeč o členství ve spolku“).----------------------- 

2. Právnická osoba se nemůže stát členem Spolku.-----------------------------------------------------  

3. Uchazeč o členství ve Spolku se stává řádným členem v případě současného splnění násle-
dujících podmínek:------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) předání (zaslání) řádně a úplně vyplněné žádosti (včetně předložení všech případných 
příloh k žádosti) uchazeče o členství ve Spolku (k dispozici na webových stránkách 
Spolku, případně k vyžádání u výboru Spolku) výboru Spolku či předsedovi Spolku, 
spolu s dokladem o úhradě členského příspěvku pro příslušný rok; Výbor Spolku je 
oprávněn požadovat po uchazeči písemnosti a listiny dokládající splnění obecných pod-
mínek pro členství stanovené v odst. 1. tohoto článku;---------------------------------------- 

b)  přijetím, tj. schválením přijetí, uchazeče o členství ve Spolku výborem Spolku, a to 
na základě hlasování výboru Spolku, přičemž uchazeč je přijat za řádného člena Spolku 
pouze v případě, že o jeho přijetí za člena Spolku je rozhodnuto nadpoloviční většinou 
všech členů výboru Spolku.----------------------------------------------------------------------- 

4. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor Spolku nebo jím pověřený zástupce. Výbor 
Spolku nebo jím pověřený zástupce může odmítnout členství uchazeče o členství ve Spolku i 
bez hlasování, a to v případě, že žádost není správně, úplně, svobodně, srozumitelně, pravdivě, 
čitelně vyplněna, případně nebyla míněna vážně, anebo pokud existuje reálné nebezpečí škod-
livého působení na činnost Spolku či jeho členů, resp. nebyl-li současně s řádně vyplněnou 
přihláškou doložen doklad o úhradě členského příspěvku. Při rozhodování o přijetí za člena 
Spolku výbor Spolku posuzuje zejména splnění všech členských předpokladů a podmínek sta-
novených v odst. 1. tohoto článku. Uchazeči o řádné členství ve Spolku nevzniká právní nárok 
na řádné členství ve Spolku ani při současném splnění podmínek uvedených v odst. 3., písm. a) 
tohoto článku.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Řádné členství ve Spolku vzniká dnem splnění poslední podmínky uvedené v odst. 3 tohoto 
článku, tj. rozhodnutím výboru Spolku o přijetí za řádného člena. Rozhodnutí o přijetí za řád-
ného člena se doručí novému členovi elektronickou poštou. V případě, že výbor Spolku roz-
hodne o nepřijetí uchazeče o členství ve Spolku i přesto, že splnil podmínky uvedené v odst. 3. 
písm. a) tohoto článku, je Spolek bez dalšího povinen, nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) pracov-
ních dnů po rozhodnutí o nepřijetí, které se doručuje elektronickou poštou, vrátit takovémuto 
uchazeči o členství jím uhrazený členský příspěvek.--------------------------------------------------- 

6. Řádný člen Spolku má právo:--------------------------------------------------------------------------- 

– podílet se na činnosti Spolku;---------------------------------------------------------------------------- 

–  volit a být volen do orgánů Spolku při zachování pravidel pro takovouto volbu;--------------- 

– hlasovat na členské schůzi Spolku;--------------------------------------------------------------------- 

– být pravidelně, jakož i na osobní písemné vyžádaní, informován o současném dění ve Spolku 
a chystaných krocích Spolku navenek, jakož i o hospodaření Spolku;------------------------------- 

–  plně užívat výhod člena, pokud jsou takové vyhlášeny;-------------------------------------------- 
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– být informován o rozhodnutích orgánů Spolku;------------------------------------------------------ 

–  účastnit se akcí pořádaných Spolkem;----------------------------------------------------------------- 

–  předkládat a podávat orgánům Spolku návrhy, stížnosti a připomínky k činnosti Spolku a 
žádat o jejich vyjádření.------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Řádný člen Spolku má povinnost:---------------------------------------------------------------------- 

– dodržovat Stanovy Spolku ve všech jejich bodech;-------------------------------------------------- 

–  dodržovat obecně závazné právní předpisy;---------------------------------------------------------- 

– dodržovat podmínky dané rozhodnutím o přijetí za řádového člena;------------------------------ 

–  plnit platná a účinná usnesení orgánů Spolku;-------------------------------------------------------- 

–  jednat vždy v souladu s cíli Spolku a svou činností tyto cíle Spolku naplňovat;---------------- 

–  platit pravidelný každoroční členský příspěvek ve výši minimálně 1.000,-Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých), a to nejpozději vždy do 31.3. (třicátého prvního března) příslušného ka-
lendářního roku;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

–  platit případné další příspěvky na činnost Spolku a poplatky za úkony orgánů Spolku v ter-
mínech a ve výši schválené orgány Spolku;------------------------------------------------------------- 

–  svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech Spolku;------------------------------------------ 

–  zachovávat dobré jméno Spolku a jeho členů;-------------------------------------------------------- 

–  dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku a členů Spolku a na případná 
zjištění poškozování dobrého jména Spolku a členů Spolku třetími osobami v souvislosti s na-
plňováním cílů upozorňovat výbor Spolku.-------------------------------------------------------------- 

8. Řádný člen Spolku se stává členem bez hlasovacích práv v případě, že nezaplatí každoroční 
členský příspěvek do 31.3. (třicátého prvního března) příslušného roku. Člen bez hlasovacích 
práv má stejná práva a povinnosti jako řádný člen dle odst. 6. a 7. tohoto článku vyjma práva 
volit a být volen do orgánů Spolku při zachování pravidel pro takovouto volbu a vyjma práva 
hlasovat na členské schůzi. Člen bez hlasovacích práv se stává řádným členem Spolku dnem 
zaplacení každoročního členského příspěvku.----------------------------------------------------------- 

9. Zakládajícími členy jsou shora uvedení Zakladatelé  (dále jen „zakládající členové“), kteří 
se okamžikem založení Spolku stávají bez ohledu na případnou skutečnost, že nesplňují, resp. 
v budoucnu nebudou splňovat, obecné podmínky přijetí za řádného člena, řádnými členy 
Spolku, a to se všemi právy řádných členů Spolku, a navíc s následujícími zvláštními právy 
zakládajících členů:----------------------------------------------------------------------------------------- 

–  o vyloučení zakládajícího člena může rozhodnout výlučně členská schůze Spolku, rozhodne-
li o takovémto vyloučení 2/3 (dvě třetiny) většinou všech členů Spolku, a to výlučně na základě 
souhlasného písemného návrhu všech ostatních zakládajících členů; jinak jejich řádné členství 
může zaniknout jen a pouze dobrovolným vzdáním se členství nebo úmrtím,---------------------- 

–  zakládající členové mají právo vetovat rozhodnutí členské schůze Spolku za předpokladu, že 
pro vetování určitého rozhodnutí členské schůze se vysloví alespoň tři zakládající členové 
Spolku, přičemž v případě opakovaného (dvojnásobného) vetování stejného rozhodnutí členské 
schůze zakládajícími členy se má za to, že návrh obsahově shodný (či obdobný) s opakovaně  
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vetovaným rozhodnutím členské schůze, může být na členské schůzi projednán jen a pouze 
požádá-li výbor Spolku o jeho zařazení na program schůze alespoň 2/3 (dvě třetiny) většina 
všech členů Spolku,----------------------------------------------------------------------------------------- 

– každý zakládající člen Spolku poskytne spolku (a to do tří (3) dnů od založení účtu Spolku) 
dar ve výši minimálně 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých); v dalších letech tr-
vání spolku, se již na zakládající členy vztahuje příspěvková povinnost řádných členů Spolku.- 

10. Členství ve Spolku zaniká:----------------------------------------------------------------------------- 

–  úmrtím,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

–  dobrovolným písemným vzdáním se členství zaslaným výboru Spolku, a to ke dni doručení 
písemného projevu vůle člena, z něhož bude seznatelné, že se členství ve Spolku bez náhrady 
vzdává,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

–  vyloučením člena Spolku; přičemž výbor Spolku je oprávněn člena vyloučit zejména v pří-
padě:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)      že u člena nebude nadále splněna některá z podmínek pro členství stanovených 
v odst. 1. tohoto článku, nebo--------------------------------------------------------------------- 

b)      zjištěného opakovaného porušení stanov Spolku nebo rozhodnutí Spolku nebo 
obecně závazných právních předpisů nebo zásad, cílů nebo zájmů Spolku, nebo--------- 

c)      závažného či opakovaného méně závažného porušení členských povinností,------- 

a to jen a pouze na základě souhlasného rozhodnutí 2/3 (dvě třetiny) většiny všech členů výboru 
Spolku; toto ustanovení o vyloučení člena (včetně podbodů a) až c)) se neaplikuje v případech 
vyloučení zakládajícího člena Spolku,-------------------------------------------------------------------- 

–  zánikem Spolku.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Výbor Spolku nebo předseda Spolku či jimi pověřená osoba je oprávněna osobně před při-
jetím uchazeče o členství kontrolovat pravdivost veškerých skutečností jím uvedených v žá-
dosti o členství, jakož i splnění povinností vyžadovaných po uchazeči o členství stanovami 
(zejména pak ustanoveními odst. 1. tohoto článku), jakož i pravdivost dalších tvrzení, které 
uchazeč o členství výslovně prohlásil.-------------------------------------------------------------------- 

 
Článek VI. 

Orgány spolku 
1. Orgány Spolku jsou:------------------------------------------------------------------------------------- 

–          Členská schůze spolku,---------------------------------------------------------------------------- 

–          Výbor spolku,--------------------------------------------------------------------------------------- 

–          Předseda spolku.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Článek VII. 

Členská schůze spolku 
1. Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem Spolku; schází se nejméně jednou ročně.------ 
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2. Členskou schůzi svolává předseda Spolku, a to písemnou elektronickou formou anebo vyvě-
šením na webových stránkách. Pozvánky na členskou schůzi Spolku musí být odeslány alespoň 
10 (deset) pracovních dnů před konáním členské schůze Spolku.------------------------------------ 

3. Členskou schůzi Spolku svolá výbor Spolku také v případě, požádá-li o to písemně 2/3 (dvě 
třetiny) členů Spolku, a to ve lhůtě do jednoho (1) měsíce od podání žádosti, není-li v žádosti 
uvedena lhůta pozdější.------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Jednání členské schůze Spolku řídí předseda Spolku nebo jím pověřený předsedající členské 
schůze Spolku.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Členská schůze Spolku je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50% (padesát procent) 
všech členů Spolku, přičemž členská schůze spolku přijímá rozhodnutí hlasováním. Každý člen 
má jeden hlas, tím není dotčeno ust. odst. 8. článku V. Nestanoví-li jednotlivá ustanovení těchto 
stanov jinak, je pro přijetí rozhodnutí členské schůze Spolku potřeba souhlasu nadpoloviční 
většiny hlasů všech přítomných členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů Spolku ve stanove-
nou hodinu zahájení členské schůze Spolku, mají přítomní členové po uplynutí patnácti minut 
po zjištění, že členská schůze Spolku není usnášení schopná, právo jednat a usnášet se jako 
řádná členská schůze, za předpokladu že je přítomen alespoň jeden zakládající člen.------------- 

6. Členská schůze spolku:---------------------------------------------------------------------------------- 

–          schvaluje stanovy Spolku a jejich změny; přičemž pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapo-
třebí souhlasu alespoň 2/3 (dvě třetiny) všech členů Spolku;----------------------------------------- 

–          rozhoduje o zániku Spolku; přičemž pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 
alespoň 2/3 (dvě třetiny) všech členů Spolku;----------------------------------------------------------- 

–          schvaluje rozpočet, výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, 
předkládané výborem Spolku a revizní zprávu;--------------------------------------------------------- 

–          volí členy výboru spolku a určuje případně počet jeho členů, volí předsedu spolku;----- 

–          usnáší se o návrzích předložených členskou schůzí a výborem spolku;-------------------- 

–          rozhoduje o změnách základních otázek koncepce Spolku a o jeho dalším rozvoji;------ 

–          rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení spolku či o změně právní 
formy Spolku.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Článek VIII. 
Výbor spolku 

1. Výbor Spolku je nejvyšším výkonným orgánem Spolku. Počet členů výboru Spolku musí být 
vždy lichý, přičemž je minimálně tříčlenný a maximálně devítičlenný.----------------------------- 

2. Poklesne-li z jakéhokoli důvodu počet členů výboru Spolku pod sedm, mají ostatní členové 
výboru Spolku právo běžným hlasováním výboru kooptovat další členy, pouze však z členů 
Spolku. Toto právo má výbor i tehdy, jestliže počet členů výboru je vyhovující znění odst. 1. 
tohoto článku, avšak tento počet není dostatečný k řádnému řízení spolku a k řádnému vykoná-
vání jeho práce. Kooptace každého nového člena výboru Spolku podléhá schválení nejbližší 
členskou schůzí Spolku.------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Funkčním obdobím člena výboru Spolku jsou vždy tři (3) roky.---------------------------------- 
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4. Výbor Spolku si ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy, přičemž alespoň jedna 
z těchto uvedených vedoucích funkcí výboru Spolku musí být přednostně obsazena, některým 
ze zakládajících členů Spolku, je-li tento zvolen členem výboru.------------------------------------ 

5. Výbor Spolku zasedá zpravidla jedenkrát do měsíce. Výbor Spolku je usnášeníschopný v pří-
padě, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Zasedání výboru Spolku 
řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda. Každý člen výboru 
Spolku má jeden (1) hlas, hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů pro případ sudého 
počtu přítomných členů výboru Spolku.------------------------------------------------------------------ 

6. Je-li to prakticky možné a požádal-li o to řádný člen Spolku, zařadí na svůj program a pro-
jedná výbor Spolku věc navrženou členem na nejbližší nadcházející schůzi.----------------------- 

7. Výbor Spolku:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

–          vykonává rozhodnutí a usnesení členské schůze Spolku;------------------------------------- 

–          naplňuje cíle Spolku v rámci předmětu činnosti Spolku, a to všemi obecně závaznými 
právními předpisy povolenými způsoby;----------------------------------------------------------------- 

–          vykonává veškeré činnosti Spolku, které nejsou výslovně svěřeny stanovami jinému 
orgánu;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

–          řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi;----------------------------------------------- 

–          stanovuje výši členských příspěvků a dalších dobrovolných příspěvků na činnost Spolku 
a poplatků za úkony orgánů Spolku;---------------------------------------------------------------------- 

–          svolává členskou schůzi Spolku v případech určených stanovami;-------------------------- 

–          vede, resp. zajišťuje vedení účetnictví;---------------------------------------------------------- 

–          přezkoumává a sestavuje návrh rozpočtu a roční uzávěrku hospodaření, posuzuje návrhy 
na prodej a koupi a na další investice a předkládá tyto návrhy členské schůzi Spolku;----------- 

–          dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;----------- 

–          hospodaří a nakládá s majetkem Spolku a dary sponzorů;------------------------------------ 

–          utváří a schvaluje strategii pro naplnění cílů Spolku a uvádí tuto strategii do praxe;----- 

–          rozhoduje o finančních otázkách týkajících se Spolku;--------------------------------------- 

–          vytváří odborné komise pro významné oblasti činnosti, hodnotí a kontroluje jejich práci; 

–          přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr v součinnosti s předsedou 
spolku;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

–          přijímá nové členy;--------------------------------------------------------------------------------- 

–          rozhoduje o zbavení členství, případně o vyloučení člena ze Spolku;---------------------- 

–          rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro 
to existují důvody;------------------------------------------------------------------------------------------- 

–          rozhoduje o záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;---------------- 
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–          schvaluje interní organizační normy Spolku, včetně vymezení pravomoci a odpověd-
nosti autonomních jednotek a pracovníků, zastupování základní jednotky ve vymezených ob-
lastech, udělování podpisového práva atd.;-------------------------------------------------------------- 

–          připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné 
návrhy změny stanov, návrh cílů další činnosti atd.;--------------------------------------------------- 

–         dává souhlas předsedovi Spolku s uzavíráním  smluv se sponzory a dárci.----------------- 

8.  První výbor spolku bude zvolen po vzniku Spolku na první členské schůzi. Do doby zvolení 
prvních členů výboru spolku po vzniku Spolku vykonává působnost výboru spolku předseda 
spolku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek IX. 
Předseda spolku 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem Spolku, řídí se stanovami, obecně závaznými práv-
ními předpisy a rozhodnutími a usneseními výboru Spolku a členské schůze Spolku. Předseda 
spolku vždy jedná s vynaložením péče řádného hospodáře.------------------------------------------- 

2. Předseda spolku zastupuje Spolek samostatně. Zastupuje Spolek navenek vůči třetím oso-
bám, jedná jeho jménem ve všech věcech Spolku a je oprávněn podepisovat všechny listiny 
jménem Spolku, pokud svou pravomoc písemně nedelegoval (plnou mocí či pověřením), na 
některého jiného člena či členy výboru Spolku, případně na další členy Spolku či případně za-
městnance Spolku. Předseda spolku se podepisuje za Spolek tak, že pod razítko Spolku připojí 
svůj podpis s uvedením své funkce. K zmocnění či pověření jiné osoby (tj. osoby, která není 
členem spolku) k zastupování Spolku ve vztahu k třetím subjektům (např. v řízeních před soudy 
či státními orgány, či orgány místní samosprávy atd.), bez ohledu na skutečnost, zdali takovéto 
třetí osobě náleží za její zastupování Spolku odměna či nikoli, je předseda spolku povinen si 
předem vyžádat písemný souhlas výboru Spolku s takovýmto zmocněním či pověřením. 
V opačném případě odpovídá předseda spolku za vzniklou škodu.---------------------------------- 

3. Předseda spolku svolává a řídí a vede členskou schůzi Spolku.----------------------------------- 

4. Předseda spolku má dohled nad případnými zaměstnanci Spolku a ve vztahu k nim postavení 
vedoucího zaměstnance a rozhoduje o přidělování pracovních úkolů.------------------------------- 

5. Předseda spolku zajišťuje běžné vedení Spolku a běžnou denní operativu Spolku.------------- 

6. Předseda spolku je oprávněn rozhodovat o finančních otázkách Spolku, které nepřesáhnou 
částku ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), maximálně však 100.000,-Kč 
(jedno sto tisíc korun českých) za běžný účetní rok.---------------------------------------------------- 

7. Předseda spolku řídí Spolek v období mezi schůzemi výboru Spolku, a to v rámci mu uděle-
ných pravomocí těmito stanovami.----------------------------------------------------------------------- 

8. Funkční období předsedy spolku je tříleté.------------------------------------------------------------ 

9. Prvním předsedou spolku se určuje paní Mgr. Tereza Sládečková, datum narození 
11.5.1984, bydliště Ludgeřovice, Hraniční 575/3.------------------------------------------------------ 

Článek X. 
Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami, rozhodnu-
tími a usneseními členské schůze Spolku a výboru Spolku a v souladu s rozpočtem Spolku.---- 
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2. Spolek hospodaří s vlastním majetkem.--------------------------------------------------------------- 

3. Příjmy, tj. zdroji majetku, Spolku jsou zejména:----------------------------------------------------- 

a)      členské příspěvky,------------------------------------------------------------------------------------ 

b)      příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,---------------------------------------------------- 

c)      granty, dotace,---------------------------------------------------------------------------------------- 

d)     dary a příspěvky fyzických a právnických osob,------------------------------------------------- 

e)     příjmy z případných vedlejších činností, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečo-
vání hlavní zájmové činnosti.------------------------------------------------------------------------------ 

4. Výdaji, tj. náklady Spolku, jsou zejména;----------------------------------------------------------- 

a)      výdaje související s plněním cílů Spolku;--------------------------------------------------------- 

b)     odměny předsedy Spolku a členů výboru Spolku;----------------------------------------------- 

c)     mzdy a odměny funkcionářů (členů orgánů Spolku) a případných zaměstnanců;----------- 

d)     odvody veškerých poplatků a daní stanovených obecně závaznými právními předpisy.--- 

5. Prostředky Spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů Spolku. Hospodaření 
musí být v souladu s právními předpisy. Majetek Spolku je v jeho vlastnictví.-------------------- 

6. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky Spolku kromě pro-
vozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení 
účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda Spolku nebo osoba k tomu 
předsedou spolku pověřená.-------------------------------------------------------------------------------- 

7. Výbor spolku musí předložit roční účetní závěrku ke schválení členské schůzi Spolku. Roční 
účetní závěrka Spolku je veřejná. Řádní členové Spolku mají právo nahlížet do vyúčtování jed-
notlivých akcí organizovaných Spolkem.---------------------------------------------------------------- 

 
Článek XII. 

Zánik spolku 
1. Spolek zaniká v souladu s těmito stanovami na základě rozhodnutí členské schůze Spolku  či 
způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech.------------------------------------- 

2. V ostatním, tj. zejména, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem a jak bude vypořádán 
veškerý za dobu trvání Spolku nabytý majetek, práva, jakož i závazky Spolku, se postupuje 
v plném rozsahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a především pak zákonem 
v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.----- 

************************** 

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 

 
V souladu s výše uvedenými prohlášeními Zakladatelů a jimi určených náležitostí zakladatel-
ského právního jednání a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápise uvá-
dím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku:  ----------------  
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a) zakladatelské právní jednání Zakladatelů, uvedené v tomto notářském zápise, je v sou-

ladu s právními předpisy;  -----------------------------------------------------------------------  
 

b) zakladatelské právní jednání Zakladatelů uvedené v tomto notářském zápise splňuje ná-
ležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného 
rejstříku, navrhne-li osoba oprávněná k podání návrhu na zápis Spolku do spolkového 
rejstříku zapsat do spolkového rejstříku plnou adresu sídla Spolku.  ----------------------  

 
************************** 

 
Tento notářský zápis byl Zakladateli přečten a jimi bez výhrad schválen.  ------------------------  
 
 
Ing. Pavel Sládeček, v.r.                    Mgr. Tereza Sládečková, v.r. 
 
Bohdana Czerniková, v.r. 
            
Mgr. Petra Dombrovská, v.r.             L.S. Mgr. Petra Dombrovská notář v Novém Jičíně             

 
 
Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 19.3.2018 (slovy: devate-

náctého března roku dva tisíce osmnáct)  se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Petry 

Dombrovské, notáře se sídlem v Novém Jičíně  pod číslem NZ 21/2018.---------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 




