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Stanovy spolku „SETKÁNÍ – JÁ A TY, z.s.“
Úplné znění ke dni 26. 11 2014

Název, forma a sídlo
„Setkání – já a ty, z.s.“ se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek).
Spolek je právnickou osobou založenou ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Článek 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, nevládní a nezisková organizace sdružující
členy na základě společného zájmu.

Článek 3

Účel činnosti spolku
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

výchova a vzdělávání dětí i dospělých v souladu se zdravým vývojem,
podpora waldorfské pedagogiky a příbuzných oborů vycházejících z antroposofického
pohledu na svět,
zřízení, provozování a podpora zařízení a aktivit majících za cíl péči o děti i dospělé,
vytváření otevřeného prostoru k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a
společnosti,
činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická výchova,
iniciování a aktivní spoluúčast na osvětě a akcích v oblasti výchovy, podpora jednotlivců
i skupin,
podpora individuality,
sociální práce a terapie.

Článek 4

Členství ve spolku
a)

o přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku, pouze
čestné členství vzniká rozhodnutím Členské schůze,

b)

členství vzniká dnem přijetí za člena,
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c)

člen může zažádat o změnu formy členství písemnou žádostí Radě spolku,

d)

Rada spolku o přijetí nebo změně formy členství rozhoduje na své nejbližší schůzi po
dni podání přihlášky/žádosti.
Článek 5

Formy členství
Stanovy spolku umožňují tyto druhy členství – zakládající člen, řádný člen, příznivce a čestný
člen:
a)

Zakládajícím členem spolku je Lucie Hlaváčová, Renáta Rygelová a Karla Rulíková,

b)

řádným členem spolku:
- se stává zakládající člen spolku dnem zápisu stanov do spolkového rejstříku,
- může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a účelem spolku,
a která byla alespoň 12 měsíců příznivcem spolku nebo jeho čestným členem,

c)

příznivcem se může stát fyzická osoba starší 15 let na základě přihlášky,

d)

čestným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let navržená řádným
členem nebo příznivcem a schválená Členskou schůzí.
Článek 6

Práva a povinnosti členů spolku
6.1. Řádný člen spolku má právo zejména:
a)

účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být
volen do těchto orgánů,

b)

iniciovat a vytvářet pracovní skupiny,

c)

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

d)

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

6.2. Řádný člen spolku je povinen zejména:
a)

dodržovat stanovy,

b)

jednat v souladu s charakterem a účelem spolku,

c)

podle svých možností se aktivně podílet na činnosti spolku a přispívat k jeho
rozvoji,

d)

žádat Radu spolku o schválení vytvoření pracovní skupiny,

e)

aktuálně sdělovat Radě spolku změny kontaktních údajů uvedených v přihlášce,

f)

platit členské příspěvky,

g)

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

3

6.3. Příznivce spolku má právo zejména:
a)

účastnit se činnosti spolku,

b)

iniciovat a vytvářet pracovní skupiny,

c)

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

d)

účastnit se Členské schůze,

e)

být informován o zprávě o činnosti spolku,

f)

platit členské příspěvky ve výši, již si sám stanoví,

g)

ucházet se o řádné členství.

6.4. Příznivce spolku je povinen zejména:
a)

dodržovat stanovy,

b)

jednat v souladu s charakterem a účelem spolku,

c)

žádat Radu spolku o schválení vytvoření pracovní skupiny,

d)

sdělovat Radě spolku změny kontaktních údajů uvedených v přihlášce,

e)

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

6.5. Čestný člen má právo zejména:

6.6.

a)

účastnit se činnosti spolku, která je v souladu s charakterem a účelem spolku,

b)

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

c)

účastnit se členské schůze,

d)

být informován o obsahu zprávy o činnosti spolku.

Čestný člen nemá žádné povinnosti.
Článek 7

Zánik členství
Členství zaniká:
a)

na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

b)

úmrtím,

c)

vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
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Článek 8

Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)

Členská schůze,

b)

Rada spolku,

c)

Výbor,

d)

Kontrolní komise.
Článek 9

Členská schůze
9.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
9.2. Členskou schůzi tvoří řádní členové spolku.
9.3. Zasedání Členské schůze svolává Rada spolku.
9.4. Řádná Členská schůze se schází jednou ročně.
9.5. V případě potřeby může být svolána mimořádná Členská schůze, její svolání a průběh
se řídí stejnými pravidly jako řádná Členská schůze.
9.6. Usnášeníschopná je, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Členská
schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho
měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů.
9.7. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání
podnět.
9.8. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
9.9. Členská schůze zejména:
a)

volí na sedmileté funkční období jednotlivě členy Rady spolku,

b)

může případně člena Rady spolku z funkce odvolat,

c)

schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející období,

d)

určuje koncepci činnosti spolku na další období,

e)

schvaluje úkoly pro příští období,

f)

stanovuje výši členských příspěvků,

g)

schvaluje rozpočet spolku na příští období,

h)

volí čestné členy spolku,

i)

schvaluje vyloučení člena pro hrubé porušování stanov,

j)

schvaluje změny a doplnění Organizačního řádu a schvaluje návrh změny stanov,

k)

rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
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Článek 10

Rada spolku
10.1. Rada spolku je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost
odpovídá Členské schůzi.
10.2. Rada spolku je nejméně tříčlenná. Je-li Rada spolku pouze tříčlenná, je totožná
s Výborem. V praxi to znamená, že je zároveň statutárním i výkonným a rozhodovacím
orgánem.
10.3. Členy Rady spolku volí Členská schůze, navrhování kandidátů a způsob volby blíže
určuje Organizační řád.
10.4. Rada spolku zejména:
a)

volí ze svého středu členy Výboru,

b)

zodpovídá za hospodaření spolku a řídí se ustanoveními Členské schůze,

c)

koordinuje činnost spolku,

d)

zpracovává podklady pro Členskou schůzi,

e)

rozhoduje o přijetí za příznivce nebo řádného člena spolku,

f)

schvaluje vytvoření pracovních skupin,

g)

informuje elektronickou poštou členy o své činnosti a o kompetencích
jednotlivých členů Rady spolku.

10.5. Funkční období jednotlivého člena Rady spolku je sedmileté.
10.6. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů. Rada
spolku rozhoduje na základě konsensu mezi přítomnými členy.
10.7. Každý člen Rady spolku má určenu kompetenci a odpovědnost.
10.8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru je Rada spolku do 60 dnů
povinna zvolit jeho nástupce.
Článek 11

Výbor
11.1 Výbor je statutárním orgánem spolku.
11.2. Výbor má tři členy volené Radou spolku, navrhování kandidátů a způsob volby blíže
určuje Organizační řád.
11.3. Funkční období jednotlivých členů Výboru je tři roky.
11.4. Nejpozději 1 měsíc před koncem funkčního období člena/členů Výboru je Rada spolku
povinna zvolit člena/členy Výboru pro další funkční období.
11.5. O volbě do Výboru informuje Rada spolku členy spolku bezprostředně po volbě, tj.
dříve než převezme nově zvolený člen Výboru funkci. do jednoho týdne od volby
11.6. Výbor zejména:
a)

uzavírá smlouvy,
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b)

zastupuje spolek při jednáních s úřady

c)

svolává Členskou schůzi,

d)

prezentuje činnost spolku před veřejností.

11.7. Členové Výboru (statutárního orgánu) mohou jednat a zastupovat spolek samostatně.
Povinnosti člena Výboru blíže určuje Organizační řád.
Článek 12

Kontrolní komise
12.1. Je zvolena tehdy, když počet řádných členů spolku je deset a více.
12.2. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně
vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské
schůze.
12.3. Kontrolní komise je tříčlenná, její členové jsou voleni Členskou schůzí na tři roky.
12.4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Radu spolku.

Článek 13

Hospodaření spolku
13.1. Hospodaření je schvalováno Členskou schůzí. Prostředky jsou vynakládány výhradně
na úkony spojené s předmětem činnosti spolku a jsou řádně podložené účetními
doklady.
13.2. Za hospodaření zodpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
13.3. Úkolem Výboru je uzavírat smlouvu/smlouvy o zodpovědnosti, ze které je zřejmé, kdo
nese dílčí zodpovědnost za finance či majetek v konkrétním, ve smlouvě popsaném
případě. Nakládání s prostředky a majetkem blíže určuje Organizační řád.
13.4. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
13.5. Zdroji příjmů a majetku jsou zejména:
a)

dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b)

příjmy z činnosti při naplňování účelu spolku,

c)

členské příspěvky,

d)

dotace a granty,

e)

výnosy majetku,

f)

hospodářská činnost.
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Článek 14

Organizační řád
Činnost a organizaci spolku blíže upravuje Organizační řád.
Článek 15

Zánik spolku
15.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, přeměnou nebo sloučením s jiným spolkem
na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech řádných členů.
15.2. Zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání. Rozhodnutí je přijato souhlasem nadpoloviční většiny všech
řádných členů.

Článek 16

Závěrečná ustanovení
16.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
16.2. Spolek „Setkání – já a ty, z.s.“ vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. V tento den nabývají tyto stanovy
účinnosti.
16.3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
V Olomouci, dne 26. listopadu 2014
Lucie Hlaváčová, narozená 30. 12. 1968, bytem Dolní Novosadská 81, Olomouc
…………………………………………………
Renáta Rygelová, narozená 11. 12. 1966, bytem Mozartova 234/29, Olomouc
…………………………………………………
Karla Rulíková, narozená 29. 7. 1968, bytem Ondřejova 16, Olomouc Chválkovice
…………………………………………………

