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Stanovy spolku  

                      Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z. s.,  

 

Čl. 1 Název, forma a sídlo 

Spolek Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z. s.,. (dále jen „spolek“) je právnickou 

osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má 

sídlo v Trojanovicích 894, 744 01. 

 

Čl. 2 Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, svobodným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují 

fyzické osoby k aktivní činnosti při naplňování účelu spolku. 

 

Čl. 3 Základní účely spolku 

Účelem spolku je poskytnout dětem individuální péči a bezpečné prostředí pro všestranný rozvoj. 

Spolek organizuje činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech: 

a) Vzdělávání dětí v souladu s jejich individuálními potřebami v přátelském a bezpečném 

prostředí převážně v přírodě. Rozvoj sociálních, pohybových, výtvarných a hudebních 

dovedností dítěte.  

b) Výchova dětí k ochraně přírody, podporovat zdravý životní styl vedoucí k šetrnému přístupu 

a úctě k přírodě v souladu se zásadami ekologie a života na vesnici. Poskytovat 

environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. 

c) Hlídání dětí a péče o děti, založení a provozování, lesního klubu, lesní mateřské školy a nebo 

komunitního klubu. 

d) Vedení dětí k návratu k tradicím a mezigeneračnímu propojení. 

e) Podporovat aktivní rodičovství se zaměřením na respekt k dětem a k sobě samému, 

rovnováhu rodinného života. 

 

Čl. 4 Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:  

Hlavní činnosti spolku: 

a) Provoz lesního klubu, lesní mateřské školky nebo komunitního klubu a programů pro děti, 

zaměřených zejména na pobyt v přírodě. 

b) Vzdělávání dětí v souladu s platným RVP MŠMT ČR. 

 

Vedlejší činnosti spolku: 

a)  Pořádání táborů, kroužků a přednášek, vzdělávacích, kulturních akcí pro děti a dospělé.  

b) Rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči.  
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Čl. 5 Členství ve spolku 

5.1 Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 

5.2 Členství vzniká dnem, kdy Výkonná rada spolku rozhodne o přijetí žadatele 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. 

5.3 Člen spolku má právo účastnit se činnosti spolku, volit Výkonnou radu spolku a být volen do 

těchto orgánů; posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;  předkládat návrhy, připomínky 

a náměty k činnosti spolku. 

5.4 Člen spolku je povinen dodržovat stanovy, hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí, 

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.  

 

Čl. 6 Zánik členství 

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále 

úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále, pokud se člen bez uvedení důvodů 

nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí. 

 

Čl. 7 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou Výkonná rada, Členská schůze a Statutární orgán 

7.1 Výkonná rada 

7.1.1 Výkonná rada je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. 

Výkonná rada má 3 členy. Prvními členy Výkonné rady jsou zakládající členové.  

7.1.2 Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, její jednání svolává 

kterýkoliv člen Výkonné rady. Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání 
všichni členové výkonné rady. Rozhodnutí rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z 

členů Výkonné rady má jeden hlas.  

7.1.3 Jednání Výkonné rady se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční 

hovor, videokonference, apod.). Rozhodnutí Výkonné rady může být přijato i dálkově.  

7.1.4 Výkonná rada dále:  

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady spolku,  

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok,  

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,  

d) rozhoduje o zániku spolku,  

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,  

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku, 
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g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze, 

h) je zodpovědná za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami 

spolku  

i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o 

osvobození člena od povinnosti platit členské příspěvky, 

j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení 

členů ze spolku;  

k) prezentuje veřejnosti aktivity spolku.  

 

7.1.5 Funkce člena Výkonné rady zaniká: doručením písemného oznámení člena Výkonné rady o 

tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům Výkonné rady; úmrtím nebo zánikem člena 

Výkonné rady, zánikem členství ve spolku; rozhodnutím Výkonné rady o odvolání člena 

Výkonné rady z funkce; v případě, že není odvolaný člen přítomen jednání Výkonné rady, na 

které bylo rozhodnuto o jeho odvolání, zaniká funkce teprve doručením písemného 

rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávanému členovi Výkonné rady. 

 

7.2 Členská schůze 

7.2.1 Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členská schůze je svolávána členem 

Výkonné rady podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze projednává 

činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí 

volené orgány spolku. 

7.2.2 Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. 

Usnesení Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů má 

jeden hlas. 

7.2.3 Členská schůze dále: 

a) kontroluje rozhodnutí Výkonné rady a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, 
které předkládá Výkonné radě k projednání, 
b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok, 
c) připomínkuje rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku, 
d) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období. 
 

7.3 Statutární orgán 

Statutární orgán spolku je kolektivní – je jím Výkonná rada.  Jménem spolku je oprávněn samostatně 
jednat každý člen Výkonné rady (čili kterýkoliv 1 ze tří). 
 

Čl. 8 Hospodaření spolku 

8.1 Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů od fyzických a 

právnických osob, grantů, nadací, výnosů majetku a vedlejší výdělečné činnosti (např. drobný 

prodej výrobků dětí, vstupné z kulturních představení, přednášek). Spolek není založen za 



4 

 

účelem podnikání. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti 

spolku, řádně podložené účetními doklady.  

8.2  Výkonná rada odpovídá za zajištění hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými 

hodnotami spolku. 

8.3 Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím Výkonné rady. 

Čl. 9 Závěrečná ustanovení 

9.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

9.2 Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 4. 8. 2022. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 

81 Ostrava.  

9.3 Tyto stanovy byly schváleny všemi zakladateli spolku, a tedy všemi členy Výkonné rady, což 

zakladatelé stvrzují svými podpisy. 

Trojanovice 894, 18. 8. 2022 

__________________________ 

Daniela Marková, 

narozena: 9. 3. 1992  

adresa: Závodí 283, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

__________________________ 

Mgr. Radana Bittnerová 

narozena: 2. 7. 1987 

adresa: Trojanovice 894, 744 01 

__________________________ 

Ing. Vladimír Bittner  

narozen: 10. 9. 1980 

adresa: Trojanovice 894, 744 01 

 


