
Stanovy

Článek I.

Název, forma a sídlo

1. Název spolku: Rodinné centrum Komůrka, z.s. 

2: Sídlo spolku: Revoluce 2061/40, Praha 4 – Modřany

3. IC: 227 43 880

3: Spolek: Spolek  Rodinné  centrum  Komůrka,  z.s.  je  právnickou  osobou
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. 

Čl. 2. 

Rodinné centrum Komůrka, z.s. je dobrovolným, nezávislým a neziskovým svazkem občanů, který
vznikl za účelem provozování rodinného centra jako sociálně preventivního zařízení pro rodiny
s dětmi  a  za  účelem chránění  zájmů občanů  Prahy,  zejména  však  městské  části  Praha  12  –
Komořany.

Čl. 3 
Základní účely spolku

Základním cílem spolku je: 

a)     provozování rodinného centra – jako sociálně preventivního  zařízení pro rodiny s dětmi,

b) organizování společenských, sportovních a kulturních akcí,

c) ochrana zájmů občanů žijících v Praze.

Čl. 4 
Předmět činnosti spolku

1. Předmětem činnosti spolku je zejména: 

- provozovat rodinné centrum (komunitní  prostor),  který díky přátelskému a vstřícnému
prostředí umožní všem  generacím  vykonávat rozličné volnočasové aktivity, 

- napomáhat aktivnímu zapojení všech generací do společenského, sociálního, kulturního
a zájmového života v obci,

- umožňovat  dětem  i  rodičům  navazovat  nové  kontakty,  vytvářet  nové  sociální  vazby
a zkušenosti  spojené s pocity vzájemné důvěry,  usilovat o lepší sociální adaptaci svých
dětí, snaha obohatit děti o nové kamarády, 



− napomáhat rodičům v seberealizaci a vzdělávání bez odloučení od jejich dětí, předcházet 
sociální izolaci matek na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo osob celodenně 
pečujících o malé dítě, a to společnou sportovní, kulturní či jinou volnočasovou aktivitou,

− podporovat  všestranný  rozvoj  osobnosti  dětí,  respektovat  jejich  individualitu,  zvyšovat
kvalitu života dětí a podporovat dodržování práv dítěte,

 − nabízet akce pro smysluplné využití volného času dětí i dospělých, 

− organizovat vzdělávací a zájmové programy pro seniory,

− získávat odborné poznatky o zdravém životním stylu, výchově, zdraví a psychologickém
vývoji  dětí  i  dospělých,  tyto  poznatky  dále poskytovat  návštěvníkům rodinného centra
formou přednášek a seminářů,

− v  rámci  širší  komunity  organizovat  akce  a  programy zaměřené  na  rozvíjení  občanské
společnosti  a  občanské  sounáležitosti,  osvěty  v  oblasti  ochrany  životního  prostředí  a
ekologie apod.,

− spolupracovat  s  dalšími  právnickými  osobami  i  občany  v  regionu  i  mimo-region,
především  spolupracovat  s  dalšími  neziskovými  organizacemi,  organizacemi  a  orgány
státní správy a samosprávy, a dalšími subjekty,

- zabezpečení krátkodobé péče o děti,

- drobná hospodářská činnost spočívající zejména v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

vykonávaná v nezbytném rozsahu pro zabezpečení  předmětu  činnosti  spolku  nebo za

účelem hospodárného využití spolkového majetku.

Čl.  5 

Členství ve spolku

1. Členem  spolku  (dále  jen  „člen“)  se  může  stát  fyzická  osoba  starší  18 let  s  trvalým
bydlištěm na území ČR. 

2. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele o členství ve
spolku (dále jen „žadatel“) za člena spolku na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška
musí  obsahovat:  jméno  a  příjmení  žadatele,  adresu  trvalého  bydliště,  rodné  číslo,
případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.

3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

4. Členství zaniká:

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

- úmrtím,

- vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení 

důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí, 



- zánikem spolku. 

Čl. 6
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo zejména:

- podílet se na činnosti spolku,

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

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

2. Člen spolku je povinen zejména:

- dodržovat stanovy, usnesení orgánů spolku a jiná přijatá pravidla,

- aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

- sdělovat statutárnímu orgánu spolku změny údajů uvedených v přihlášce,

- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.

 

Čl. 7

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze a tvoří ji všichni členové spolku. 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát
ročně nebo pokud o to požádá minimálně 1/3 členů spolku 

3. Z členské schůze je pořizován zápis, který ověří členové výkonného výboru a podpisem
stvrdí správnost.

4.  Členská schůze: 

a) schvaluje změny stanov,

b) volí na dvouleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně 
tuto radu spolku odvolává,

c) schvaluje zprávu o hospodaření, výroční zprávu a účetní závěrku za 
předcházející období,

d) určuje koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovuje výši členských příspěvků,

f) schvaluje rozpočet spolku na příští období,

g) rozhoduje o vyloučení člena spolku,

h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,



i) vyloučí člena pro hrubé porušování stanov.

5. Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  pokud  se jí  zúčastní  nadpoloviční  většina  všech
členů. 

6. Členská schůze rozhoduje, není-li dále stanoveno jinak, nadpoloviční většinou přítomných
členů. 

7. Není-li  členská  schůze schopna se  usnášet,  tzn.  nesejde-li  se  ve stanoveném termínu
nadpoloviční většina členů, koná se členská schůze o hodinu později za účasti přítomných
členů a její usnesení je platné při schválení třípětinovou většinou přítomných členů. 

8. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje členská schůze nadpoloviční
většinou všech členů.

Čl. 8

Rada spolku

1. Rada spolku (dále jen „rada“ ) má nejméně tři členy, kteří jsou voleni z řad členů spolku.

2. Rada řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. Rada je volena na dvouleté funkční
období.

3. Rada:

- zabezpečuje provoz a koordinaci činnosti spolku a je oprávněna jednat ve věcech spolku, 

- má povinnost  minimálně týden předem oznámit  všem členům spolku termín a místo
konání členské schůze způsobem obvyklým (vývěska, email, webové stránky, FB),

- schází se minimálně jedenkrát ročně a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů rady,

- rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů,

- volí  ze  svého  středu  předsedu,  místopředsedu a  pokladníka  a  z této  volby  vždy
vyhotoví zápis, jež opatří svými podpisy,

- vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

- připravuje ke schválení zprávu o hospodaření, výroční zprávu a účetní závěrku. 

4. Rada  je  statutárním orgánem spolku.  Předseda a  místopředseda rady jsou oprávněni
jménem  spolku  jednat  v plném  rozsahu  a  bez  omezení,  každý  samostatně.  Ostatní
členové rady jsou oprávněni jednat jménem spolku v případě potřeby minimálně ve dvou
členech rady na základě zmocnění radou. 

5. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady jsou předseda nebo dva členové
rady  povinni do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.



Čl. 9

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 
Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 
podložené účetními doklady či smlouvami.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. např. rodinnému centru.  

Čl. 10

Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 26.9. 2016. 
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