Stanovy spolku Skřítek, z.s.
Čl. I - Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Skřítek, z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku: Sadová 1526, 769 01 Holešov
3. Skřítek, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Skřítek, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování veřejně prospěšného zájmu, kterým je osobnostní rozvoj člověka. Pracuje se všemi
skupinami obyvatelstva.
5. Posláním spolku je zejména:
a. všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost člověka moderními metodami výchovy a
vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy,
odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu prostředí.
b. vytvářet svým členům prostor pro osobnostní rozvoj, seberealizaci, vzdělávání a prohlubování
přátelských vztahů.
6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami a jinými vnitřními předpisy, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Čl. II - Činnost spolku
1. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k naplňování poslání spolku, jak je
stanoveno v čl. I. Spolek ji provádí tím, že
a. organizuje kurzy, semináře a workshopy,
b. realizuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu,
c. pečuje o veřejné prostory a vykonává aktivity ve prospěch životního prostředí,
d. pořádá konference, akce a jiná setkávání pro širokou veřejnost,
e. vytváří prostor ke spolupráci jednotlivců i organizací obdobného zaměření.
2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále tyto vedlejší činnosti:
a. provozuje doplňkové hospodářské a obchodní činnosti související s hlavní činností spolku,
b. pořádá další, zejména vzdělávací, propagační a společenské akce pro veřejnost,
c. pronajímá nebytové prostory a poskytuje stravovací a ubytovací služby,
d. pronajímá spolkový majetek,
e. poskytuje své programy, personální zdroje a know-how za úplatu k obchodnímu využití.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
Čl. III – Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné.
2. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví,
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s
posláním spolku.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
4. Členství vzniká po splnění následujících podmínek:
a. zájemce o členství vyplní formulář přihlášky a doručí ho spolku,
b. Rada spolku schválí přijetí nového člena. Může odmítnout přijetí zájemce o členství, pokud
dojde k většinovému názoru, že přijetím zájemce za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo
řádné plnění poslání spolku.
c. zájemce o členství uhradí ve stanovené době členský příspěvek.

5. Členství zaniká:
a. dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství Radě spolku,
b. úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
c. vyloučením člena - členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku
nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku a ani po výzvě
spolku nápravu nezjednal v přiměřené lhůtě,
d. nezaplacením členských příspěvků do jednoho měsíce od data vyhlášeného Radou spolku.
Rada spolku může rozhodnout o prodloužení lhůty k zaplacení členských příspěvků,
e. zánikem spolku.
6. Práva členů:
a. účastnit se činnosti spolku a jednání orgánů spolku,
b. být pravidelně informován o dění ve spolku,
c. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové stanoveny,
d. využívat k činnosti majetek a zařízení spolku dle platných pravidel spolku,
e. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své
podání,
f. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.
7. Povinnosti členů:
a. platit členské příspěvky,
b. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
c. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
d. dobře hospodařit se svěřeným majetkem.
8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
9. Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný, ale přístupný členům.
Čl. IV - Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. Členské shromáždění
b. Rada spolku
c. Kontrolní komise
2. Členské shromáždění
a. Je tvořeno shromážděním všech členů a je nejvyšším orgánem spolku.
b. Je přístupné všem členům.
c. Do působnosti Členského shromáždění patří zejména:
i. určit hlavní zaměření činnosti spolku,
ii. rozhodovat o změně stanov,
iii. stanovit výši členských příspěvků,
iv. schvalovat výsledek hospodaření spolku za uplynulé období,
v. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
vi. rozhodnout o zrušení spolku s likvidací a o naložení s likvidačním zůstatkem,
vii. volit členy Rady sdružení a členy Kontrolní komise.
d. Rada spolku svolá jednání Členského shromáždění z podnětu alespoň třetiny členů spolku
nebo Kontrolní komise. Nesvolá-li Rada spolku jednání Členského shromáždění do třiceti dnů
od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat jednání Členského shromáždění na
náklady spolku sám.
e. Řádné Členské shromáždění se svolává pravidelně jednou ročně.
f. Jednání Členského shromáždění se svolá nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

g. Členské shromáždění je schopné usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku.
Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý hlasující člen má jeden
hlas.
h. Jednání zahajuje člen Rady spolku. Ten prověří, zda je Členské shromáždění schopné se
usnášet. Člen Rady spolku ohlásí pořad jednání, jak byl sestaven Radou spolku. Vede jednání
tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členské shromáždění usnese na změně jednání či
předčasném ukončení jednání.
i. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu z Členského shromáždění do třiceti dnů od jejího
ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo jednání předsedal nebo koho
vyhotovením zápisu pověřilo Členské shromáždění.
j. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání svolal, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
k. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z jednání v sídle spolku.
3. Rada spolku
a. Je statutárním orgánem spolku.
b. Funkční období členů Rady spolku je 2 roky.
c. Řídí a vede činnost spolku v období mezi Členskými shromážděními v souladu se stanovami a
vnitřními směrnicemi po celé své funkční období. Pečuje o jeho rozvoj, odpovídá za řádné
hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje rozpočet a jeho
změny. Dbá na řádnou péči o majetek.
d. Má nejméně 3 členy, nejvýše 7 členů, vždy však lichý počet. Jednat jménem spolku může
každý člen Rady spolku samostatně.
e. Členství v Radě spolku zaniká uplynutím funkčního období, rezignací, odvoláním, úmrtím
nebo prohlášením za mrtvého.
f. Je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo
zaměstnance spolku.
g. Radu spolku svolává člen Rady spolku minimálně čtyřikrát ročně. Činí tak písemným
oznámením všem členům Rady spolku v dostatečném předstihu. Pořad zasedání, který byl
ohlášen, je možné změnit rozhodnutím kdykoli v průběhu jejího jednání.
h. Je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Rady spolku.
i. Mezi kompetence Rady spolku patří:
i. svolávat Členské shromáždění,
ii. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat
v rámci spolku,
iii. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto
návrhy Členskému shromáždění,
iv. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
v. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
vi. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
vii. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro
to existují závažné důvody,
viii. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
ix. schvalovat vnitřní předpisy spolku.
j. Ze svého jednání pořizuje zápis, všechny zápisy jsou přístupné všem členům k nahlédnutí v
sídle spolku.
4. Kontrolní komise
a. Je tříčlenná.
b. Provádí kontrolu hospodaření a revizní činnost ve spolku.
c. Členy kontrolní komise volí a odvolává Členské shromáždění z řad členů spolku.
d. Funkční období členů Kontrolní komise je 2 roky.

e. Kontrolní komise:
i. dohlíží na to, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s
obecně platnými předpisy, stanovami, vnitřními předpisy spolku a rozhodnutími
Členského shromáždění a Rady spolku,
ii. ke své práci využívá podnětů členů spolku,
iii. upozorňuje orgány spolku na zjištěné nedostatky,
iv. podává orgánům spolku návrhy a doporučení,
v. jedenkrát ročně podává o své činnosti písemnou zprávu Členskému shromáždění.
f. Členové Kontrolní komise mají právo účastnit se jednání orgánů spolku, pravidelně dostávat
informace z těchto jednání a nahlížet do všech dokladů týkajících se spolku a požadovat od
členů orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
g. Členství v Kontrolní komisi zaniká úmrtím, prohlášením za mrtvého, uplynutím funkčního
období, rezignací, nebo odvoláním člena Kontrolní komise Členským shromážděním pro
hrubé porušení jeho povinností.
h. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v Radě spolku. Člen Kontrolní komise
nemůže být ani likvidátorem spolku.
Čl. V - Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů,
z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto
činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v
plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na
základě platných smluv.
4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Radou spolku.
6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech spolku.

Čl. VI - Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li k zániku spolku, likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické osobě se statusem
veřejné prospěšnosti s obdobným účelem.
2. Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí Členským shromážděním.

Tyto stanovy byly schváleny Členským shromážděním spolku v Holešově dne 19.12.2014.

