
Stanovy spolku 

Klub rodičů Na paloučku Tišnov, z.s. 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Klub rodičů Na paloučku Tišnov, z.s. (dále jen „spolek"). 

2. Sídlo spolku: Mateřská škola, Horova 960, 666 03 Tišnov. 

3. Klub rodičů Na paloučku Tišnov, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 

jednání. 

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

naplňování společného zájmu, kterým je podporovat a rozvíjet vzájemné vztahy rodičů dětí 

z Mateřské školy Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), se 

zaměstnanci mateřské školy, pomáhat pří zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního 

prostředí. 

5. 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. 

 

Článek II 

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím toho, že 

spolek: 

a) pomáhá při plnění poslání mateřské školy dobrovolnou pomocí svých členů, 

b) materiálními i finančními prostředky pomáhá mateřské škole při zajišťování výchovné 

činnosti a zlepšování školního prostředí, 

c) seznamuje vedení mateřské školy s náměty, zaměřuje se na vzájemnou spolupráci 

a podporu mezi rodiči a učiteli, 

d) respektuje práva, potřeby a zájmy dětí v mateřské škole. 

2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

Článek III 

Členství 

1. Členem spolku mohou být rodiče, zákonní zástupci, případně jiné osoby odpovědné za 

výchovu dítěte nebo osoby pečující o dítě navštěvující mateřskou školu (dále jen „členové 

zastupující dítě“). 



2. Členem spolku mohou být také další fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které 

chtějí podpořit naplňování účelu a cílů spolku a souhlasí bez výhrad se stanovami spolku. 

3. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. 

4. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem spolku. 

5. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku. 

6. Ukončení členství:  

a) dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení 

o ukončení členství výboru spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) u právnické osoby jejím zrušením, 

d) zrušením členství na základě rozhodnutí členského shromáždění – členství končí 

dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členské shromáždění má 

právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a zásady spolku, zanedbává 

členské povinnosti, nezaplatil členský příspěvek nebo ohrožuje řádné plnění poslání 

spolku, 

e) u členů zastupujících dítě ukončením docházky posledního ze zastupovaných dětí do 

mateřské školy, 

f) zánikem spolku. 

Článek IV 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má zejména tyto práva: 

a) podílet se na činnosti spolku, 

b) účastnit se členského shromáždění a navrhovat kandidáty do orgánů spolku; člen 

spolku může zmocnit na základě písemné plné moci, bez úředně ověřených podpisů, 

druhou osobu k zastupování na členském shromáždění. Zmocněnec tímto přebírá 

veškerá práva a současně i povinnosti člena spolku, volit a být volen do řídících 

a kontrolních orgánů spolku, 

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na 

své podání, 

d) V případě, že mateřskou školu navštěvuje více sourozenců, mají členové zastupující 

dítě při hlasování takový počet hlasů, jaký je celkový počet zastupovaných dětí 

navštěvujících mateřskou školu. 

2. Člen má zejména tyto povinnosti: 

a) dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 

b) aktivně se podílet dle svých možností na činnosti a plnění cílů spolku a přispívat k jeho 

rozvoji, dobrému jménu a propagaci, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

d) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 

e) platit členské příspěvky ve výši stanovené členským shromážděním. 



f) V případě, že mateřskou školu navštěvuje více sourozenců, mají členové zastupující 

dítě povinnost platit členské příspěvky za každé ze zastupovaných dětí navštěvujících 

mateřskou školu. 

 

Článek V 

Orgány spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) Členské shromáždění 

b) Výbor 

c) Revizní komise 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 

jednání je upraven dále ve stanovách. 

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

4. Orgány spolku mohou v případech, kdy nelze realizovat prezenční zasedání, rozhodovat 

mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Podmínky 

rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím 

technických prostředků určí výbor. Tyto podmínky včetně veškerých detailních technických 

předpokladů účasti, způsobu jednání a rozhodování je třeba zmínit v pozvánce na jednání 

orgánu. 

 

Článek VI 

Členské shromáždění 

1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členské shromáždění tvoří všichni členové spolku nebo jejich zmocněnci. 

3. Členské shromáždění svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to vždy 

s konkrétním návrhem programu jednání. Výbor má povinnost svolat členské shromáždění, 

když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku. Výbor je povinen zveřejnit termín, místo 

a navržený program nejpozději 30 dnů před konáním členského shromáždění na oficiální 

nástěnce spolku. 

4. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření vždy na základě většinové vůle 

vyjádřené podporou nadpoloviční většiny přítomných členů nebo zmocněnců zejména v 

těchto otázkách zásadního významu: 

a) schvaluje stanovy spolku, jejich změny, úpravy a doplňky, 

b) schvaluje rozhodnutí o zániku spolku, rozdělení nebo sloučení, 

c) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření 

spolku; rozhoduje o použití přebytku či způsobu uhrazení ztráty, 

d) volí a odvolává výbor spolku, rozhoduje o počtu členů výboru a funkčním období 

výboru, 



e) volí a odvolává členy revizní komise spolku, rozhoduje o počtu jejich členů a funkčním 

období, 

f) rozhoduje o zrušení členství, 

g) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 

h) rozhoduje o dalších záležitostech, které jsou v souladu s cíli spolku, o nichž si členské 

shromáždění rozhodování vyhradilo. 

5. Členské shromáždění řídí předseda výboru. Z jednání členského shromáždění se pořizuje zápis 

popisující průběh členského shromáždění a soupis přijatých usnesení. 

6. Členské shromáždění je usnášení schopné, účastní-li se jej nadpoloviční většina všech členů. 

Každý přítomný člen, nebo jeho zástupce má jeden volební hlas, s výjimkou členů 

zastupujících více dětí (čl. IV odst. 1 písm. d). Pokud člen zplnomocní svého zástupce k jednání, 

ztrácí svůj volební hlas ve prospěch svého zástupce. Volební hlasy jsou si rovné. 

7. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných s platným 

volebním hlasem. Není-li členské shromáždění usnášeníschopné v čase zahájení uvedeném 

ve svolání shromáždění, je za 15 minut zahájeno náhradní členské shromáždění. Náhradní 

členské shromáždění je usnášeníschopné v počtu přítomných a musí dodržovat původně 

stanovený program. 

8. Náhradní členské shromáždění nesmí přijímat rozhodnutí o zrušení spolku. 

9. V případě, že po uplynutí volebního období není členským shromážděním zvolen nový orgán, 

plní končící orgán dále svoje funkce do zvolení nového. 

10. Členské shromáždění je oprávněno jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s 

posláním spolku, jeho majetkem a hospodařením. Členské shromáždění má právo si vyhradit 

rozhodování i v otázkách, které nejsou ve stanovách doslovně uvedeny anebo jsou svěřeny 

do působnosti jiného orgánu spolku. 

Článek VII 

Výbor 

1. Výbor je statutárním a řídícím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členskému 

shromáždění. 

2. Počet členů výboru stanoví členské shromáždění, a to vždy v lichém počtu. 

3. Výbor si volí ze svého středu předsedu a hospodáře. 

4. Výbor spolku je v období mezi členskými shromážděními oprávněn provést kooptaci nejvýše 

dvou svých členů v případě, že někdo ze stávajících, členským shromážděním zvolených 

členů, odstoupí z funkce. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližšímu členskému 

shromáždění. 

5. Výbor spolku se schází zpravidla 4x za rok a je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které 

nejsou stanovami vyhrazeny členskému shromáždění, nebo které si členské shromáždění 

nevyhradí svým usnesením. 

6. Činnost výboru řídí a jeho jménem jedná samostatně předseda, případně dva členové výboru 

společně. 



7. Hospodář vede účetní evidenci a evidenci majetku spolku, kontroluje stav čerpání rozpočtu, 

připravuje zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé období a návrh rozpočtu na další 

rok. 

8. Souběh funkcí předsedy a hospodáře se vylučuje. 

9. Výbor zejména: 

a) svolává členské shromáždění, zpracovává podklady pro rozhodnutí členského 

shromáždění, navrhuje rozpočet a účetní závěrku ke schválení členskému 

shromáždění, 

b) řídí činnost spolku, zajišťuje provoz spolku, výkon jeho pravomocí a působnosti, které 

jsou jeho posláním, 

c) vystupuje jménem spolku v právních vztazích a zastupuje spolek ve vztahu k třetím 

osobám, státním orgánům a dalším institucím, 

d) rozhoduje o přijetí nových členů do spolku. 

10. Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů. 

11. Ze zasedání výboru se pořizuje zápis popisující průběh zasedání a soupis přijatých usnesení. 

12. Výbor je povinen předložit vyžádané dokumenty o své činnosti a činnosti spolku revizní 

komisi nebo členskému shromáždění. 

Článek VIII 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá členskému 

shromáždění. 

2. Revizní komise má nejméně tři členy. Členy komise volí a odvolává členské shromáždění. 

Člen revizní komise nesmí být členem výboru spolku. 

3. Revizní komise je v období mezi členskými shromážděními oprávněna provést kooptaci 

nejvýše dvou svých členů v případě, že někdo ze stávajících, členským shromážděním 

zvolených členů, odstoupí z funkce. Kooptace musí být předložena k potvrzení nejbližšímu 

členskému shromáždění. 

4. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně. 

5. Pro zasedání členského shromáždění vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní 

a kontrolní činnosti. 

Článek IX 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Majetkem spolku se rozumí vše, co 

spolek nabyl svou vlastní činností a účelové dotace a dary jemu poskytnuté. 

2. Zdroje majetku jsou především: 

a) dary a příspěvky právnických i fyzických osob, 



b) dotace a příspěvky od státních orgánů a z rozpočtu obce, 

c) granty získané z veřejných grantových soutěží, 

d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku, 

e) příjmy z poskytnuté reklamy, 

f) členské příspěvky. 

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členskému shromáždění 

zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členským shromážděním. 

5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku II. těchto 

stanov. 

6. Finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu v peněžním ústavu. Nakládání 

s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

7. Dispoziční právo s finančními prostředky spolku má předseda výboru a hospodář. 

Článek X 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členského 

shromáždění 

b) rozhodnutím příslušného soudu 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členské shromáždění 

o způsobu majetkového vypořádání. 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Výklad těchto stanov provádí výbor spolku. 

3. Tyto stanovy schválilo členské shromáždění dne 7.9.2021 a jsou platné a účinné dnem jejich 

schválení. 

4. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti a účinnosti stanovy ze dne 8.10.2014. 

 

 

 

 

 

 

Tereza Musilová, předsedkyně 


