
STANOVY SPOLKU 

ŠANCE PRO NAŠE DĚTI z.s. 

Čl. I. 

Základní ustanovení 

Název spolku: 

ŠANCE PRO NAŠE DĚTI zapsaný spolek, 

Šance pro naše děti z.s. (dále jen „spolek“) 

Sídlo spolku: 

Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské Meziříčí  

Spolek je považován za spolek v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). 

Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační 
složky „Sdružení ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI, se sídlem Králova 380, Valašské 
Meziříčí  

Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

Čl. II. 

Účel, poslání a činnosti spolku 

 

Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby za splnění podmínek dle občanského 
zákoníku a vyvíjí činnost ve prospěch a v zájmu Římskokatolické farnosti 
Valašské Meziříčí a Základní školy Salvátor. 

Cílem spolku je materiální, finanční, morální i fyzická podpora aktivit pořádaných 
Farností Valašské Meziříčí zvláště vůči předškolním dětem a skupinám 
provozovaných farností, mládeži, ale také vůči široké farní obci, dále podpora 
aktivit pořádaných Základní školou Salvátor pro své žáky a také přímou podporou 
subjektu ZŠ Salvátor pro zajištění základního vzdělání žáků 1.– 9.tříd. 

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyvíjet činnosti vedoucí k zajištění 
materiálních i finančních prostředků pro podporu výše uvedených aktivit. 

 



Čl. III. 

Členství ve spolku, práva a povinnosti členů 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, právnická osoba, 
která se ztotožňuje se stanovami a účelem spolku a chce působit v jeho rámci. 
Členství ve spolku je dobrovolné. 
 

2. O přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku 
 

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena 
 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a. Vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku 

b. Úmrtím člena 

c. Vyloučením pro neplnění povinností vyplývajících ze členství a stanov, 

na základě rozhodnutí Rady spolku 

d. Zánikem spolku 

 
5. Každý člen spolku má právo: 

a. Účastnit se jednání Valné hromady 
b. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 
c. Volit orgány spolku 
d. Být ustanoven v souladu se stanovami a vnitřními předpisy do orgánů 

spolku 
e. Aktivně se podílet na praktické činnosti spolku 

 
6. Každý člen spolku je povinen: 

a. Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku a plnit usnesení a 
rozhodnutí orgánů spolku 

b. Aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly 
v rozporu se zájmy spolku 

c. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 
d. Platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou. Do první 

Valné hromady je členský příspěvek stanoven na 1000 Kč / rok. 
Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv 
člen spolku může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší. 
Zaplacené členské příspěvky se při zániku členství nevracejí. 

e. Oznámit Radě spolku změnu svých osobních, popřípadě kontaktních 
údajů 
 

7. Seznam členů spolku vede předseda spolku a seznam je neveřejný. 

  

 

  



Čl. IV. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Valná hromada 
2. Rada spolku 

 

Čl. V 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku 
3. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeby nejméně však 1x 

ročně. Rada spolku svolá také Valnou hromadu, pokud o ni požádají 2/3 
členů spolku. Valná hromada může být svolána písemně nebo 
elektronicky (email, sms…) 

4. Valná hromada zejména rozhoduje: 
a. O změnách stanov spolku 
b. Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, 

rozpočet a roční uzávěrku spolku 
c. Volí počet a členy Rady spolku, volba může proběhnout jako volba 

veřejná nebo i tajná 
5. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomno alespoň 30% 

členů spolku. 
6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny. Pokud některý 

ze členů spolku předloží pověření o zastupování za jiného člena spolku, 
může hlasovat i za tohoto člena spolku. Rozhodnutí Valné hromady je 
přijato, pokud ho schválí nadpoloviční většina přítomných členů. 

7. Rozhodnutí o změně stanov a případném zrušení spolku musí být přijato 
2/3 všech členů spolku. 

8. Valná hromada může na návrh Předsedy Rady odvolat i před uplynutím 
funkčního období jednotlivé členy Rady spolku, pokud neplní řádně své 
povinnosti a místo nich volit nové členy Rady spolku. 

 



Čl VI. 

Rada spolku 

1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá 

Valné hromadě. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními 

Valné hromady. 

2. Rada jedná jménem spolku navenek ve všech věcech 

3. Členství v Radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu 

některého ze členů spolku. 

4. Funkční období členů Rady spolku je tříleté, členové Rady mohou být voleni 

opětovně. 

5. Rada má nejméně 5 členů, z nichž 2 členové rady, pokud jsou i členy spolku 

jsou přímo jmenováni, jeden člen Římskokatolickou farností Valašské 

Meziříčí a jeden člen jmenován Základní školou Salvátor. Jmenovaní 

členové Rady nesmějí být zvoleni za předsedu nebo místopředsedu Rady. 

Ostatní členové Rady minimálně tři jsou voleni podle Čl.VI bodu 3. 

6. Všichni zvolení členové Rady se zavazují aktivně pracovat, pro naplnění 

cílů a účelu spolku 

7. Předseda Rady svolává schůzi Rady spolku 

8. Rada zejména: 

a. Volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a členy Rady 

b. Koordinuje činnost spolku 

c. Svolává Valnou hromadu 

d. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady 

e. Rozhoduje o přijetí, popř. o vyloučení člena spolku 

f. Vede účetnictví spolku a zpracovává a předkládá ke schválení Valné 

hromadě roční uzávěrku 

g. Jménem Rady spolku jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda 

h. Činnosti Rady jsou vykonávány na základě dobrovolnosti a jeho 

členové si nemohou nárokovat finanční odměnu. O případné odměně 

rozhoduje Valná hromada 

i. Rada navrhuje Valné hromadě výši členského příspěvku 

j. Rada rozhoduje o všech záležitostech, jež nejsou stanovami vyhrazeny 

jiným orgánům spolku 

k. Rada plní usnesení Valné hromady 

Povinností předsedy Rady je naplňovat rozhodnutí Rady a zastupovat spolek 

navenek, jednat jménem spolku, přijímat zaměstnance, podepisovat smlouvy, 

účetní doklady, popř. jiné doklady potřebné pro chod spolku. Razítko spolku není 

součástí podpisového vzoru předsedy. 

Povinností místopředsedy spolku, je zastupovat předsedu spolku v jeho 

nepřítomnosti nebo nemoci. V takovém případě má stejné pravomoci jako 

předseda. 



Čl. VII. 

Hospodaření spolku 

1. Hospodaření a vedení účetnictví spolku se řídí právními předpisy České 
republiky. 

2. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
3. Pořizovat majetek do vlastnictví spolku, lze jen se souhlasem Valné 

hromady 
4. Spolek získává prostředky z těchto zdrojů 

a. Členské příspěvky 
b. Dary a příspěvky od právnických i fyzických osob 
c. Výnosy majetku 
d. Dotacemi a granty 
e. Příjmy z reklamy poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám 
f. Z výnosů akcí pořádaných spolkem 

5. Povinností spolku je využívat majetek (prostředky) k plnění svého účelu, a 
to co nejhospodárněji a nejúčelněji. 

6. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně 
předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky 

7. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou 
hromadou 

 



Čl. VIII. 

Zánik, sloučení nebo rozdělení spolku 

Spolek zaniká: 

1. Dobrovolným zrušením, 

2. Sloučení s jiným spolkem, 

3. Rozdělením spolku, 

4. Pravomocným rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

Pro zánik, sloučení nebo rozdělení spolku platí ustanovení občanského zákoníku. 

V případě zániku podle bodu 1.- 3., rozhodne současně Valná hromada o 
způsobu majetkového vyrovnání. 

Před zánikem spolku se provede likvidace, kterou provede předseda spolku. 

Spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku. 

  

Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov 
Sdružení Škola pro naše děti, jehož dosavadní název byl občanské sdružení 
ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI o.s. se sídlem Králova 380, Valašské Meziříčí a nabývá 
účinnosti schválením členskou schůzí spolku dne 17.06.2020. 

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

Změny těchto stanov schvaluje Valná hromada ve formě písemných číslovaných 
dodatků. 

  

Ve Valašském Meziříčí dne 17.06.2020 


