
S T A N O V Y 

spolku POHÁDKOVÁ PASTELKA, z.s. 

 

Čl. 1. 

Úvodní ustanovení 

 

Název spolku:    POHÁDKOVÁ PASTELKA, z.s. 

Sídlo spolku:    Československé armády 650/13, 789 01  Zábřeh 

 

Čl. 2 

Charakter spolku 

 

1. POHÁDKOVÁ PASTELKA, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným nepolitickým 

neziskovým občanským sdružením rodičů a příznivců Mateřské školy POHÁDKA, 

Zábřeh, Československé armády 650/13, které navazuje svojí činností na občanské 

sdružení POHÁDKOVÁ PASTELKA, registrovaným dne 23.10.2013 Ministerstvem 

vnitra. 

2. Spolek je právnickou osobou, která zastupuje zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji 

jejich osobnosti. 

Čl. 3 

Základní cíle spolku 

 

Základními cíli spolku jsou zejména: 

a) spolupráce při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí,  

na rozvoj zájmové činnosti dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího 

poslání, 

b) zlepšení kontaktu školy s rodiči a ostatní veřejností, 

c) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky 

k zajištění činnosti školy, zlepšování školního prostředí a podpoře zájmové činnosti dětí 

d) seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů, podílet se  

na jejich vyřizování, předkládat podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci 

školy 

e) seznamovat rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,  

f) podílet se na činnosti školy a podporovat požadavky školy vůči orgánům státní správy.  



Čl. 4 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let.  

2. Členství ve spolku vzniká úhradou členského příspěvku. 

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze,  

b) volit orgány spolku a od dosažení 18 let být volen do těchto orgánů,  

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a žádat o jejich vyjádření,  

d) podílet se na praktické činnosti spolku.  

3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,  

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,  

c) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

d) platit roční členské příspěvky ve výši schválené radou.  

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) na žádost člena spolku, 

b) neuhrazením ročního členského příspěvku,   

c) úmrtím člena spolku,  

d) zánikem spolku. 

 

Čl. 6 

Organizační uspořádání 

Strukturu spolku tvoří: 

a) členská schůze,  

b) výbor.  

 

Čl. 7 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze všech členů spolku se schází se nejméně jednou ročně, aby: 

• zvolila výbor spolku, případně jej nebo jeho členy odvolala,  

• určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,  



• byla informována o hospodaření a činnosti spolku.  

2. Členská schůze rozhoduje o věcech uvedených v ods. 1 nadpoloviční většinou všech 

přítomných členů. 

3. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce 

svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.  

 

Čl. 8 

Výbor 

 

1. Výbor je statutárním a zároveň nejvyšším orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi 

zasedáními členské schůze. 

2. Výbor spolku má 5 členů, které volí členská schůze. 

 

Čl. 9 

Jednání jménem spolku 

 

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý 

člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně. 

 

Čl. 10 

Hospodaření spolku 

 

1) Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu 

sestaveného a schváleného výborem. 

2) Veškeré finanční a věcné dary i další příjmy a výdaje spolku budou řádně evidovány. 

Finanční prostředky spolku budou uloženy na účtu u peněžního ústavu a v pokladně 

spolku. 

3) Zdroji majetku spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky členů spolku, jsou-li stanoveny 

b) finanční a věcné dary od fyzických a právnických osob (dále jen „dárců“) 

c) dotace 

d) příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku, 

e) úroky z finančních prostředků u peněžních ústavů. 



4) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3  

a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 

5) Příspěvky poskytnuté spolkem jsou účelově vázány a ten, komu budou poskytnuty, je 

povinen je použít podle podmínek, stanovených spolkem. 

 

Čl. 11 

Zánik spolku 

 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze, 

b) rozhodnutím soudu. 

2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden  

na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se 

zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku. 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tyto stanovy nabývají platnost dnem podání žádosti o zapsání změny k příslušnému 

rejstříkovému soudu. 

2. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

 

 

V Zábřehu, dne 14.12.2015 


