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STANOVY SPOLKU 

 

Spolek Sluníčko při ZŠ a MŠ Lukavec z.s.  
 

 

 

 

Schválené dne 13. listopadu 2019 přítomnými zakladatelkami spolku:  

 

 

Věra Svobodová, nar. 18. 10. 1981, bytem Vyklantická 23, 394 26 Lukavec …………………………….. 

 

Jitka Svitáková, nar. 07. 08. 1983, bytem Sportovní 318, 394 26 Lukavec     ….………………………… 

 

Lenka Hrbková, nar. 25. 07. 1980, bytem Lesná 26,  395 01 Pacov           ……………………………… 
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I. Úvodní ustanovení 

Spolek Sluníčko při ZŠ a MŠ Lukavec z.s., dále jen Spolek, je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů, založený podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.   

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. 

II. Název a sídlo  

Název Spolku:   Spolek Sluníčko při ZŠ a MŠ Lukavec z.s. 

Sídlo Spolku:  Na Podskalí 282, 394 26 Lukavec. 

 

III. Účel Spolku 

Účelem Spolku jako dobrovolného neziskového samosprávného svazku členů je 

- spolupráce se ZŠ a MŠ Lukavec, podpora vzdělávání, školní, mimoškolní a zájmové 

činnosti jejích žáků,  

- pořádání a podpora společenských, kulturních a sportovních akcí pro děti a dospělé,  

- napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, sportu a zdraví a  

- ochrana životního prostředí a veřejného zdraví,  

jakož i další veřejně prospěšné aktivity, to vše zejména aktivní formou veřejně prospěšné 

činnosti a osvětovou činností.  

 

IV. Hlavní činnost Spolku 

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je 

naplňován zejména prostřednictvím 

a) pořádáním a podporou společenských, kulturních a sportovních akcí pro děti a dospělé, 

b) napomáháním rozvoji veřejného života, kultury, sportu a zdraví,  

c) aktivní ochranou životního prostředí a veřejného zdraví, 

d) spoluprací s úřady, institucemi, ostatními spolky a dalšími subjekty za účelem získávání 

podpory a informací, 

e) organizováním aktivit, programů a projektů k využití volného času mládeže a dospělých, 

f) propagace aktivit Spolku, 

g) vydáváním a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

h) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví. 
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V. Členství ve spolku 

1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Spolku vzniká na základě 

schválení přihlášky členskou schůzí Spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém 

nejbližším zasedání. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na 

ustavující schůzi Spolku. Členové Spolku neručí za závazky Spolku. Spolek vede seznam 

členů, který je neveřejný. 

2.  Člen Spolku má právo: 

 a) účastnit se akcí organizovaných v rámci spolku,  

 b) podílet se na všech výhodách, které z členství ve Spolku vyplývají, 

c) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

 d) volit předsedu a místopředsedu Spolku a být do těchto funkcí volen 

 e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 

 f) být seznámen s hospodařením Spolku 

 g) podílet se na praktické činnosti Spolku. 

3.  Člen Spolku má povinnost: 

 a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, 

 b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,    

 které by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

 c) šetřit a chránit svěřený majetek,  

 c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce,  

4. Členství ve Spolku zaniká: 

 a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi/místopředsedovi, 

 b) úmrtím člena, 

  c) zánikem Spolku, 

  d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy 

 nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze 

 strany orgánu Spolku porušuje tyto stanovy, 

 e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

Čl. VI. Orgány Spolku 

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány: 

a) nejvyšší orgán: členská schůze, 

b) statutární orgán: výbor spolku jako orgán kolektivní  

sestávající z předsedy a místopředsedy  
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Čl. VII. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

 rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a místopředsedu a odvolává je,  

c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok  

d) určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

   f) rozhoduje o zániku Spolku. 

2. Členská schůze rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

    spolku. 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou/místopředsedou Spolku podle potřeby, 

nejméně však jednou ročně. Předseda/místopředseda jsou povinni svolat do jednoho 

měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů 

Spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda/místopředseda  

členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen 

uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí 

předsedy/místopředsedy.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku, 

nejméně však tři členové spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou 

rovny.  

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 

člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské 

schůze. 

 

Čl. VIII. Statutární orgán   

1. Předseda a místopředseda jsou členové kolektivního statutárního orgánu Spolku a každý 

z nich je oprávněn samostatně jednat za Spolek navenek a zastupovat jej ve všech věcech, 

zejména pak jsou členové statutárního orgánu oprávněni rozhodovat o otázkách 

spojených s fungováním Spolku. Za spolek podepisují tak, že k vytištěnému nebo 

nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Za Spolek může jednat rovněž předsedou 

či místopředsedou zmocněný člen Spolku.  

2. Členové statutárního orgánu jsou voleni členskou schůzí na neurčito, funkce se ujímají den 

následujícího po dni volby, odvolávání jsou rovněž členskou schůzí.   
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3. Členové statutárního orgánu jsou povinni: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 3. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 

 

Čl. IX. Majetek a hospodaření Spolku  

Hlavní činnost může být financována především z grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu 

hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou 

činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady. 

 

Čl. X. Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.  

 

Schválila ustavující členská schůze dne 13. listopadu 2019 

…................................  .......................................  …..…............................   

Věra Svobodová    Jitka Svitáková     Lenka Hrbková  


