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I. Základní ustanovení
1. Název: Naše místo z. s. (dále jen Spolek).
2. Sídlo: Havířov
3. Spolek se zakládá podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku u příslušného
rejstříkového soudu.
4. Spolek je právnickou osobou. Jeho poměry se řídí Občanským zákoníkem (zákon č.
89/2012 Sb.), dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.
II. Účel spolku
Hlavním účelem spolku je péče o děti, vytváření veřejného prostoru pro setkávání rodičů
a jejich dětí, organizování vzdělávacích a zábavných programů a volnočasové aktivity
pro veřejnost a provozování sdílené kanceláře.
Dále se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti péče o děti, zdravého životního stylu,
ochrany životního prostředí a vztahu k přírodě, alternativních vzdělávacích metod a
finanční gramotnosti. Důležitá je pro nás rovnováha rodinného a pracovního života,
rovnoprávnost mužů a žen a budování komunity. Naší činností podporujeme drobné
živnostníky, aktivní obyvatele i patrioty v regionu.
Spolek je přirozeně otevřené společenství, které pomáhá rodičům (včetně náhradní
rodinné péče), zdravým i postiženým dětem i široké veřejnosti v začleňování do
společnosti, budování sounáležitosti a řešení krizových situací.
III. Činnosti spolku
1. Péče o děti, provozování dětské skupiny, sdílené kanceláře a dalších veřejných
prostor
2. Organizace vzdělávacích, psychoterapeutických, sportovních, kulturních a
společenských akcí
3. Podporování rozvoje spolku a propagace výše uvedených aktivit.
4. Publikační činnost.
5. Aktivní vytváření zázemí pro činnosti spolku a plnění cílů spolku, a to zejména
vlastní hospodářskou činností.
6. Spolupráce s partnerskými a obdobnými organizacemi.

IV. Členství ve spolku
1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba (člověk) bez rozdílu pohlaví,
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, za
současného splnění následujících podmínek:
1.1/ ke dni podání přihlášky do spolku dovršila 18 let,
1.2/ je plně svéprávná,
1.3/ je přijata za člena dle čl. IV. odst. 2 Stanov
2. Uchazeč o členství ve spolku se stává řádným členem v případě současného splnění
následujících podmínek:
2.1/ předáním či zasláním řádně a úplně vyplněné přihlášky (včetně předložení
všech případných příloh k přihlášce) uchazeče o členství ve spolku. Výbor
spolku je oprávněn požadovat po uchazeči písemnosti a listiny dokládající
splnění podmínek pro členství dle čl. IV. odst. 1 Stanov. Náležitosti
přihlášky jsou uvedeny v čl. IV. odst. 3 Stanov.
2.2/ přijetím, tj. schválením přijetí, uchazeče o členství ve spolku výborem
spolku, a to na základě hlasování výboru, 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.
2.3/ uhrazením členského příspěvku ve výši stanovené nejvyšším orgánem
spolku, tj. členskou schůzí, a to jednou ročně, vždy nejpozději k 31. 1.

3. Řádná a úplná přihláška musí obsahovat podstatné náležitosti, kterými jsou: jméno a
příjmení žadatele (uchazeče), adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické
spojení, e-mailovou adresu, důvod pro vstup do spolku a datum podání přihlášky.
Přihláška musí být žadatelem vlastnoručně podepsána.
4. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor spolku nebo jím pověřený zástupce.
Výbor nebo jím pověřený zástupce může odmítnout členství uchazeče o členství ve
sdružení i bez hlasování, a to v případě, že žádost není správně, úplně, svobodně,
srozumitelně, pravdivě nebo čitelně vyplněna. Při rozhodování o přijetí za člena spolku

výbor posuzuje zejména splnění všech členských předpokladů a podmínek stanovených
v čl. IV. odst. 1. Stanov. Uchazeči o řádné členství ve spolku nevzniká právní nárok na
řádné členství ve spolku ani při současném splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 2
bod 2.1 Stanov.
5. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Řádné členství ve spolku vzniká dnem splnění poslední podmínky uvedené v čl. IV. odst.
2 bod 2.2 Stanov, tj. rozhodnutím výboru spolku o přijetí za řádného člena. Rozhodnutí
o přijetí za řádného člena se doručí novému členovi elektronickou poštou. V případě, že
výbor spolku rozhodne o nepřijetí uchazeče o členství ve spolku, vyrozumí uchazeče
elektronickou poštou.
6. Zakládajícími členy spolku jsou: Ing. Lucie Burdová, Ing. Zuzana Pučoková, Mgr. Jan
Motloch, jež se účastní činností přípravného výboru. Aktivní členové jsou vedeni v
interní databázi.
7. Člen spolku má právo:
❏ účastnit se všech akcí spolku a jednání spolku, která se ho osobně týkají
❏ jednoho hlasu na zasedání Členské schůze
❏ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
❏ užívat veškeré výhody poskytované spolkem
❏ kdykoliv vystoupit ze spolku
❏ předkládat návrhy, připomínky, stížnosti a náměty k činnosti spolku.

8. Člen spolku je povinen zejména:
❏ dodržovat stanovy, řídit se platným usnesením členské schůze
❏ hájit zájmy spolku, plnit svědomitě jeho cíle
❏ sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce
❏ platit členské příspěvky spolku, pokud to schválí členská schůze

❏ podílet se dle svých možností na přípravě a realizaci aktivit spolku.

V. Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku.
Oznámení doručí výkonnému výboru písemně, vlastnoručně podepsané, členství zaniká
ke dni doručení. Dále členství zaniká úmrtím a také pokud se člen bez uvedení důvodů
nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
Člen bude vyloučen v případě, že:
1/ přestane splňovat podmínky stanovené v čl. IV. odst 1 Stanov
2/ bude zjištěno opakované porušení stanov spolku nebo rozhodnutí spolku
nebo zásad, cílů či zájmu spolku
3/ neuhradí členský příspěvek
VI. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou: členská schůze a výkonný výbor spolku (dále jen výbor)
2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou
ročně.
2.1/ Zasedání členské schůze spolku svolává výbor nejméně jednou za rok,
případně vždy, když o to požádá nejméně polovina všech členů. První členskou
schůzi svolává přípravný výbor.
2.2/ Členská schůze:
a)

schvaluje případné změny stanov,

b)
schvaluje zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za
předcházející období,
c)

určuje koncepci činnosti spolku na další období,

d)

stanoví výši členských příspěvků,

e)

schvaluje rozpočet spolku na příští období,

f)

volí čestné členy spolku, rozhoduje o vyloučení člena spolku,

g)
rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení spolku či
o změně právní formy spolku,
h)

volí členy výboru.

2.3/ Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční
většina všech členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor
spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního
konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných členů.
2.4/ Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech
přítomných členů.
2.5/ Členská schůze může svým usnesením měnit rozhodnutí výboru.
3. Výkonný výbor spolku (dále jen výbor) je nejvyšším výkonným orgánem spolku a
statutárním orgánem spolku, který je složen ze dvou členů - předsedy a místopředsedy.
Tyto funkce jsou čestné, bez nároků na honorář.
3.1/ Výbor řídí činnost spolku mezi zasedáními Členské schůze
3.2/ Výbor se ze své činnosti zodpovídá Členské schůzi
3.3/ Funkčním obdobím výboru jsou 3 roky
3.4/ Členové výboru zastupují spolek navenek vůči třetím osobám. Jménem
spolku jedná předseda i místopředseda samostatně. Každý člen výboru je
oprávněn podepisovat všechny listiny jménem spolku, pokud tato
pravomoc nebyla členem výboru písemně delegována (plnou mocí či
pověřením) na některého jiného člena spolku či případně zaměstnance
spolku. Předseda i místopředseda se podepisují 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 předem vyžadován písemný souhlas všech členů
výboru s takovýmto zmocněním či pověřením.
3.5/ Výbor spolku se schází dle potřeby. Je usnášeníschopný v případě, jsou-li
přítomni všichni členové výboru. Zasedání výboru spolku řídí jeho
předseda.
3.6/ Výbor zabezpečuje spolupráci s dalšími subjekty.
3.7/ Výbor je povinen reagovat na dotazy a rady členů spolku a řešit jejich
stížnosti.
VII. Hospodaření spolku
1. Financování a hospodaření s finančními prostředky spolku zajišťuje výbor spolku.
2. Příjmy z činností při naplňování cílů spolku:
a. členské příspěvky
b. sponzorské dary
c. dotace a granty
d. příjmy z případných vedlejších hospodářských činností, jež jsou zdrojem
příjmů sloužících k zabezpečení činností spolku specifikovaných v čl. III.
3. Výdaje z činností při naplňování cílů spolku:
a. náklady spojené s organizací akcí (odměny lektorů, kancelářské potřeby, atd.)
b. provozní náklady (nájem a energie, služby účetní, mzdy zaměstnanců,
internetové připojení, atd.)
4. Výsledky hospodaření spolku předkládá výbor ke schválení na členské schůzi
minimálně jednou za rok.
Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku kromě
provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za

vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda nebo osoba k
tomu předsedou pověřená.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 13. 4. 2017.
3. Ke dni platnosti těchto stanov se ruší platnost Stanov Naše místo z. s. schválených
členskou schůzí ze dne 22. 4. 2015.
4. Stanovy jsou vyhotoveny ve třech exemplářích s platností originálu.

