
Stanovy Spolku Rodinné centrum Chloumek 
 

Čl.I 
Název a sídlo 

1. Název spolku: Rodinné centrum Chloumek, z.s. (dále jen „spolek“) – zkratka: RC Chloumek, 
z.s. 

2. Sídlo spolku se nachází v ulici Trojická 2803, Mělník. 
 

Čl.II 
Účel spolku 

Účelem spolku je podpora dětí, dospělých, rodin a seniorů. 
 

 
Čl.III 

Hlavní činnost spolku 
1. Účel popsaný v článku II. stanov, který tvoří společný zájem všech členů spolku a má 

charakter veřejně prospěšné činnosti, je naplňován zejména těmito činnostmi: 
a) podpora rodiny, mateřství a rodičovství; 
b) vytvoření veřejného prostoru v městské části Mělník-Chloumek, kde se mohou 

vzájemně setkávat dospělí, děti, rodiny s dětmi a senioři, a to formou rodinného centra 
přispívajícího k vytváření přátelského a vstřícného prostředí pro všechny příchozí; 

c) aktivní přispívání k rozvoji města Mělník a podílení se na společných projektech; 
d) prevence sociální izolace rodičů na mateřské či rodičovské dovolené a podpora v jejich 

následné integraci do běžného života po ukončení mateřské či rodičovské dovolené; 
e) prevence sociální izolace seniorů; 
f) ochrana a práce s dětmi a mláděží, organizace a pořádání volnočasových aktivit pro děti 

ve formě kroužků, kurzů, divadelních představení, výletů, víkendových pobytů, 
celodenních zábavných akcích a v dalších zde neuvedených formách; 

g) péče o děti od narození do 10ti let věku včetně poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, organizace a pořádání příměstských táborů; 

h) organizace a pořádání volnočasových aktivit pro dospělé ve formě kroužků, kurzů, 
výletů, víkendových pobytů, celodenních zábavných akcí a dalších zde neuvedených 
formách; 

i) vzdělávání, školení a osvěta rodičů a ostatních dospělých pořádáním seminářů, 
přednášek, konferencí, besed, workshopů a dalších forem, poradenské a konzultační 
činnosti; 

j) aktivizace seniorů, organizace a pořádání volnočasových aktivit seniorů ve formě 
kroužků, kurzů, výletů, divadelních představení a v dalších zde neuvedených formách, 
vzdělávání a osvěta seniorů prostřednictvím konferencí, přednášek, besed a dalších 
forem; 

k) podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob; 
l) spolupráce s jinými subjekty na komunální, národní i mezinárodní úrovni (stávající 

partneři, ostatní NNO, podnikatelské subjekty, státní správa i samospráva, včetně 

dalších MC/RC v kraji a Sítě mateřských center); 

m) propagace aktivit spolku, vydávání a distribuce informačních materiálů (publikace, 
brožury, letáky a další a materiály), pořádání výstav, spolupráce s médii; 

n) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, podpora a organizace svépomocných 
skupin a svépomocných aktivit, vytváření pracovních příležitostí pro rodiče s malými 
dětmi nebo pro osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání z ÚP; 

o) realizace projektů směřujících na podporu rodin, jakož i dalších skupin či osob 
znevýhodněných na trhu práce či ve společnosti; 



p) pořádání bazaru dětského oblečení a potřeb, hraček, těhotenského oblečení, dospělého 
oblečení; zprostředkování prodeje rukodělných výrobků dětí a dospělých; 

q) vytváření veřejně prospěšné činnosti (komunitní nebo lokální rozvoj, odstraňování 
diskriminace založené na rozdílech rasy, etnik, pohlaví, náboženství či na základě 
zdravotního postižení, ochrana dětí a mládeže nebo práce s nimi, péče o kultivaci 
mezilidských vztahů, podpora rodiny, prevence kriminality a sociálně patologických 
jevů, provozování sportu, vzdělávání, školení, osvěta); 

r) další zde nevyjmenované služby pro rodinu. 
 

2. Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování byl 
spolek založen. Hlavní činnost spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. 
 

 
Čl.IV 

Vedlejší činnost spolku 
Vedlejší činností spolku je činnost hospodářská (podnikatelská) – spadající do seznamu oborů 

činností náležející do živnosti ohlašovací, tj. živnost řemeslná, vázaná nebo volná, které upravuje 

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

a) Konkrétní a aktuální činnost, ve které spolek podniká, určuje Rada. 

b) Zisk z této činnosti je výlučně použit pro podporu hlavní činnosti spolku specifikované 

v článku III stanov. 

 

Čl.V 

Členství ve spolku 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje své členy na základě společného zájmu. 

2. Členem se může stát každá fyzická osoba od svého narození, která podá písemnou přihlášku 

a souhlasí se stanovami spolku.  

3. Za nezletilou osobu podává přihlášku její zákonný zástupce, který vyjadřuje souhlas se 

stanovami spolku a zároveň svým podpisem vyjadřuje, že jedná s druhým z rodičů ve shodě. 

4. O přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. 

5. Členství vzniká dnem přihlášení a registrace v sídle RC, v případě, že Rada spolku členství 

schválí. 

6. Člen spolku má právo: 

a. u osoby starší 18ti let podílet se na činnosti spolku účastí a hlasováním na Valné 

hromadě; 

b. u osoby starší 18ti let volit orgány spolku; 

c. být volen po dosažení věku 21 let věku do orgánů spolku; 

d. obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty, stížnostmi a žádat o vyjádření; 

e. být informován o činnosti spolku. 

7. Člen spolku má povinnost: 

a. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku; 

b. u osoby starší 18ti let platit členské příspěvky, jsou-li Valnou hromadou stanoveny; 

c. aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s nimi; 

d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 

e. u osoby starší 18ti let aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku. 

8. Práva a povinnosti členů spolku jsou vázány na osobu člena spolku a nejsou převoditelné na 

jiné osoby. 



9. Členství ve spolku zaniká:  

a. úmrtím člena,  

b. písemným prohlášením o vystoupení člena Radě,  

c. vyloučením člena pro jednání neslučitelné se stanovami nebo pro hrubé porušení 

provozního řádu,  

d. rozhodnutím Valné hromady, 

e. zánikem spolku. 

10. Seznam členů spolku není veřejně zpřístupněn. Uveřejněn může být pouze se souhlasem 

všech členů. Spolek je oprávněn poskytovat seznam členů subjektům, které poskytují spolku 

dotace či příspěvky. 

11. Čestným členem spolku může být jmenován kdokoliv, kdo se zvláště zasloužil o rozvoj 

v oblasti, která je předmětem působení spolku, nebo která svým postavením nebo prací 

představuje mimořádný přínos pro cíle spolku. O udělení čestného členství rozhoduje Rada 

na základě písemného návrhu kteréhokoliv člena spolku. Čestný člen má právo se účastnit 

všech akcí RC, setkání Rady i zasedání Valné hromady, nemůže však volit a být volen do 

orgánů spolku. 

 

Čl.VI 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

a) Valná hromada – nejvyšší orgán 

b) Rada – výkonný orgán (předseda Rady - statutární orgán) 

c) Kontrolní komise 

 

Čl.VII 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

3. Valná hromada zejména: 

a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov; 

b. projednává úkoly spolku pro příslušné období; 

c. schvaluje zprávu o činnosti spolku (výroční zprávu) za předcházející rok; 

d. bere na vědomí rozpočet spolku a roční účetní závěrku; 

e. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních; 

f. volí a odvolává členy Rady; 

g. určuje počet členů Kontrolní komise, volí a odvolává je; 

h. rozhoduje o výši členských příspěvků členů spolku a termínu jejich splatnosti; 

i. rozhoduje o zániku spolku; 

j. rozhoduje o vyloučení člena spolku; 

k. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do jiného orgánu spolku. 

4. Valnou hromadu svolává k zasedání předseda Rady dle potřeby, nejméně však jednou za 2 

roky. Předseda Rady je povinen svolat do 30 dnů Valnou hromadu z podnětu alespoň 1/3 

členů spolku nebo z podnětu kteréhokoli člena Rady či Kontrolní komise. Informaci o konání 

zasedání Valné hromady zasílá předseda Rady písemně nebo elektronickou poštou na 



kontaktní adresu, kterou hlasující člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 10 dní před jejím 

konáním. 

5. Valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů a rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných hlasujících členů. Výjimkou je rozhodnutí o zániku spolku, 

ke kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. Každý hlasující člen 

má při rozhodování jeden hlas. 

6. Valná hromada hlasuje tajným hlasováním v případě volby orgánů spolku a může 

rozhodnout o tajném hlasování i v jiných případech. 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání Valné hromady pořizuje Valnou hromadou pověřený 

člen spolku zápis, který obsahuje alespoň: 

a. název, sídlo a IČO spolku; 

b. místo a datum konání Valné hromady; 

c. jméno a příjmení předsedajícího; 

d. popis jednotlivých projednávaných bodů programu Valné hromady; 

e. rozhodnutí s výsledkem hlasování; 

f. obsah protestů členů spolku, týkajících se rozhodnutí Valné hromady, jestliže o 

to protestující zažádá; 

g. prezenční listinu přítomných členů spolku. 
Zápis svým podpisem ověřuje alespoň jeden hlasující člen přítomný na zasedání Valné 
hromady. 

8. Rada nebo ten hlasující člen přítomný na zasedání Valné hromady, kterého tím Valná 
hromada pověřila, zabezpečuje vyhotovení zápisu z Valné hromady do 30 dnů od jejího 
ukončení. 

9. Zápis z Valné hromady obdrží každý člen spolku. 
10. Zápisy z Valné hromady se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence.  
11. Hlasování a rozhodování Valné hromady se může uskutečnit i s využitím výpočetní techniky 

a internetu a to tak, že hlasující člen může rozhodovat  a hlasovat mimo Valnou hromadu 
on-line. Podmínkou pro takové hlasování je on-line připojení po dobu hlasování a 
rozhodování o celém konkrétním bodu Valné hromady s tím, že v zápise musí být tento 
způsob hlasování a rozhodování výslovně uveden spolu s identifikací hlasujícího člena, který 
takovýmto způsobem hlasoval. 

 

Čl.VIII 

Rada 

1. Rada je nejvyšším výkonným orgánem spolku v době mezi Valnými hromadami a za svou 

činnost odpovídá Valné hromadě. 

2. Rada má 3 členy volené z řad hlasujících členů spolku – předsedu a dva členy.  

3. Funkční období člena Rady jsou 4 roky, opakovaná volba je možná. 

4. Členy Rady volí a odvolává Valná hromada. 

5. Členství v Radě zaniká: 

a. odstoupením; 

b. odvoláním Valnou hromadou; 

c. úmrtím; 

d. zánikem spolku; 

e. zánikem členství ve spolku. 

6. Zanikne-li členství v Radě v průběhu volebního období, nastupuje na místo člena Rady 

náhradník zvolený Valnou hromadou.  



7. Rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

8. Rada zejména: 

a. připravuje a tvoří strategický plán spolku a jeho cíle na příští období; 

b. vede seznam členů spolku; 

c. koordinuje činnost spolku; 

d. rozhoduje o přijetí nových členů; 

e. schvaluje rozpočet spolku; 

f. rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků a odpovídá za hospodárné a 

účelné využití prostředků spolku; 

g. schvaluje vnitřní předpisy spolku; 

h. rozhoduje o výdajích nad 3000 Kč; 

i. navrhuje případnou změnu stanov; 

j. vydává výroční zprávu spolku; 

k. rozhoduje o zřízení poradních orgánů spolku; 

l. rozhoduje o provozu rodinného centra; 

m. rozhoduje o členství spolku v národních i mezinárodních organizací, kampaních, 

partnerství a projektech; 

n. rozhoduje o předmětu a rozsahu případné vedlejší výdělečné činnosti spolku. 

9. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.  

10. Rada si ze svého středu volí předsedu, který je statutárním orgánem spolku. Své funkce se 

ujímá den následující po dni volby, není-li Valnou hromadou rozhodnuto jinak. 

11. Předseda Rady: 

a.  je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého; 

b. vykonává roli zaměstnavatele (přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich 

pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech); 

c. řídí běžný chod spolku, uzavírá závazkové vztahy, jedná s fyzickými a 

právnickými osobami, soudy a orgány státní správy a samosprávy; 

d. zastupuje spolek navenek, podepisuje se jménem spolku; 

e. svolává zasedání Valné hromady. 

12. Osoba předsedy Rady se zapisuje do veřejného rejstříku. 

 

Čl.IX 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, která za svou činnost zodpovídá Valné 

hromadě. 

2. Kontrolní komise se nezapisuje do veřejného rejstříku. Má 2-3 členy volené z řad hlasujících 

členů spolku nebo fyzických osob starších 18ti let, které nejsou hlasujícími členy spolku. 

3. O počtu členů Kontrolní komise rozhoduje Valná hromada. 

4. Funkční období člena Kontrolní komise je 3 roky. Opakované zvolení do funkce je možné. 

5. Kontrolní komise se schází alespoň jednou ročně. 

6. Kontrolní komisi volí a odvolává Valná hromada. 



7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich 

členů. Má-li Kontrolní komise 2 členy, je nezbytná přítomnost obou členů. Kontrolní komise 

rozhoduje většinou, v případě dvoučlenné Kontrolní komise rozhoduje jednomyslností. 

8. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v jiném orgánu spolku. Člen Kontrolní 

komise nesmí být osobou blízkou ke statutárnímu orgánu a nesmí být v pracovním či 

obdobném poměru vůči spolku. 

9. Kontrolní komise zejména: 

a. dohlíží a kontroluje hospodaření spolku; 

b. dohlíží nad řádným vedením spolku, dodržováním právních předpisů a stanov 

spolku; 

c. předkládá Valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti. 

10. Kontrolní komise je oprávněna: 

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, kontrolovat údaje v nich obsažené. 

11. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Rady s hlasem poradním. 

 

Čl.X 

Zásady hospodaření spolku 

1. Spolek samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Spolek je ve smyslu zákona č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, neziskovou 

právnickou osobou. Primárním cílem spolku není výdělečná činnost. 

3. Zdroji příjmů spolku jsou zejména: 

a. přidělené dotace a granty; 

b. dary a finanční příspěvky fyzických a právnických osob; 

c. výnosy z majetku spolku; 

d. příjmy z hlavní činnosti, která vede k naplňování cílů spolku; 

e. příjmy z vedlejší činnosti; 

f. příspěvky z veřejných rozpočtů; 

g. členské příspěvky, pokud jsou stanoveny. 

4. Výše uvedené příjmy slouží  především k pokrytí vynaložených nákladů. 

5. Případný zisk spolku po zdanění je používán k rozvoji aktivit spolku nebo na správu spolku a 

nemůže být rozdělován členům ani jiným osobám. 

6. Spolek je povinen prostřednictvím svého statutárního orgánu založit do Sbírky listin 

veřejného rejstříku řádně a včas dokumenty stanovené právními předpisy, zejména zákonem 

o obchodních korporacích, občanským zákoníkem a zákonem upravujícím status veřejné 

prospěšnosti. 

7. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje: 

a. přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce; 

b. údaje o počtu členů spolku; 

c. změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku; 

d. roční účetní uzávěrku; 

e. stav a pohyb majetku spolku; 

f. závazky spolku. 

8. Za celkové hospodaření spolku zodpovídá Rada, která každoročně předkládá Valné hromadě 

zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky. 

 



Čl.XI 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem. 

2. O dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem rozhoduje Valná 

hromada. 

3. V případě zániku spolku bude jeho majetek (likvidační zůstatek) bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru s podobným zaměřením, a to dle rozhodnutí Valné 

hromady. 

 

Čl.XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. 

2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna 

Valná hromada. 

 

 

 

Tu to změnu stanov a její znění navrhla Rada a odsouhlasila Valná hromada na svém zasedání  

v Mělníku dne 3.5.2015. 

 


