Stanovy
Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s.
Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen „spolek“),
Zkráceně: KRC CoByDup, z.s.
Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely
Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Účel spolku
Účelem spolku je založení a zajištění chodu rodinného a kulturního centra v Praze 9 –
Kbelích.

Článek II.
Hlavní činnost spolku
1. Svého účelu spolek dosahuje v souladu s právními předpisy zejména:
a) Zprostředkováním vzájemného setkávání dětí předškolního a školního věku,
mládeže i dospělých všech věkových generací;
b) Rozvíjením potenciálu dětí i dospělých formou hry a tvoření, zejména: získáváním
sociálních a fyzických dovedností, začleňováním se do kolektivu, formováním a
udržováním sebeúcty a úcty k druhým, zjišťováním a prosazováním vlastních
potřeb, podporou kreativity, vnímáním hudby a radostí z objevování nového;
c) Získáváním a předáváním důležitých poznatků o výchově, vzdělání, zdraví a
psychologii dětí i dospělých, dále sdílením témat a otázek rodičovství, vzájemnou
výměnou zkušeností a pomocí při výchově a péči o děti;
d) Vzděláváním dětí i dospělých v rámci tematicky zaměřených kroužků, kurzů,
besed, přednášek a seminářů;
e) Pořádáním kulturních akcí pro děti předškolního a školního věku, pro mládež i
dospělé všech věkových generací;
f) Pomocí při začleňování zdravotně i sociálně hendikepovaných dětí i dospělých do
běžného života;
g) Podporou činností primární prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí a
mládeže (závislosti, šikana, agresivita, týrání zneužívání apod.);
h) Podílením se na rozvoji regionálních občanských aktivit;
i) Podporou místní sounáležitosti dětí i dospělých – podporou při vytváření vazeb
nových obyvatel, především mladých rodin s dětmi, na místo, ve kterém bydlí;
j) Dialogem a spoluprací s orgány místní samosprávy při zlepšování životních
podmínek v městské části Praha 19, zejména pro rodiny s dětmi;
k) Spoluprací s jinými, podobně zaměřenými centry a organizacemi, především
v nejbližším okolí;
l) Vlastní činností, oslovováním dárců a žádostmi o dotace a granty.
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2. K podpoře hlavní činnosti a hospodárného využití svého majetku může spolek vyvíjet
též vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro
financování hlavní činnosti a správy spolku.

Článek III.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) rada
c) dozorčí rada

Článek IV.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Pozvánka
musí být písemná nebo v elektronické podobě. Rada zašle pozvánku nejpozději 7
dnů předem na adresu člena spolku, kterou jí člen spolku pro tyto účely sdělil.
4. Rada svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna
třetina členů spolku, člen rady nebo člen dozorčí rady. Rada svolá mimořádnou
valnou hromadu tak, aby se konala do dvou měsíců ode dne, kdy jí bude žádost
doručena.
5. V případě, že mimořádná valná hromada není radou svolána do jednoho měsíce od
žádosti jedné třetiny členů spolku, člena rady nebo dozorčí rady, může být valná
hromada svolána těmito osobami.
6. Valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby na základě předchozího souhlasu
valné hromady, které však nemají právo hlasovat.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna třetina členů
spolku.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Každý člen má při
rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou rovny.
9. Pokud není valná hromada usnášeníschopná, svolá rada novou pozvánkou ve lhůtě
patnácti dnů od předchozího zasedání náhradní valnou hromadu. Náhradní valná
hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla valná
hromada původně svolána. Na náhradním zasedání je valná hromada
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, usnesení přijímá
nadpoloviční většinou přítomných členů a může jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání.
10. Valná hromada zejména:
a) Schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách,
b) Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet
spolku a roční uzávěrku;
c) Schvaluje investice nebo nákupy předložené radou, jejichž jednorázová
hodnota převyšuje částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých);
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Přijímá zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady;
Rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků;
Stanovuje počet členů rady a dozorčí rady;
Volí a odvolává členy rady a členy dozorčí rady;
Uděluje čestná členství;
Rozhoduje o zrušení členství;
Rozhoduje o zrušení spolku;
Při zániku spolku z rozhodnutí valné hromady rozhoduje o majetkovém
vypořádání.
11. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání členské schůze.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Článek V.
Rada
1.
2.
3.
4.

Rada je statutární orgánem spolku.
Rada má tři členy. Radu tvoří předseda, místopředseda a hospodář.
Členem rady může být jen člen spolku.
Členové rady jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let. Opakovaná volba je
možná.
5. Funkce člena rady zaniká:
a) Uplynutím funkčního období;
b) Zánikem členství ve spolku;
c) Písemnou rezignací ke dni, který je v rezignaci uveden, ne však dříve než jeden
měsíc ode dne, v němž písemná rezignace došla radě;
d) Odvoláním ke dni stanovenému v usnesení valné hromady.
6. Členové rady mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění, i jednotlivě, jako
jediní vystupovat a jednat jménem spolku, jakož i podpisová práva.
7. Rada řídí běžný chod spolku. Rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků.
Rada je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace a rozhoduje o
uzavírání pracovních smluv a ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci, kteří
jsou potřební k zabezpečování činnosti spolku.
8. Rada rozhoduje o investicích a nákupech, jejichž jednorázová hodnota nepřevyšuje
částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). V jiných případech
předkládá rada žádost o schválení investice nebo nákupu valné hromadě.
9. Rada předkládá valné hromadě ke schválení rozpočet, roční účetní závěrku a
výroční zprávu.
10. Rada rozhoduje o přijetí nového člena do spolku.
11. Rada má za povinnost minimálně týden předem oznámit všem členům spolku
termín a místo konání valné hromady způsobem obvyklým.
12. Jednání rady svolává jeho předseda, zpravidla jeden krát za třicet dnů.
13. Rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasují
minimálně dva ze tří členů rady.
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Článek VI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Funkční období dozorčí rady je pěti leté. Opakovaná volba je možná.
4. Členy dozorčí rady volí i odvolává valná hromada.
5. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením spolku, kontroluje roční účetní
závěrku, výroční zprávu spolku a dohlíží na dodržování stanov spolku při činnosti
spolku. Upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat
v nich obsažené údaje.
7. Dozorčí rada je oprávněna požádat radu o svolání mimořádné valné hromady,
vyžadují-li to zájmy spolku.
8. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání rady s hlasem poradním.
9. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.

Článek VII.
Členství a čestné členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická
osoba, která podá písemnou přihlášku a souhlasí se stanovami a cílem spolku.
2. Členství ve spolku je dobrovolné.
3. O členství rozhoduje rada na základě písemné přihlášky a pro přijetí člena je
potřeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady.
4. Členství vzniká
a) schválením přihlášky radou a zaplacením členského příspěvku;
b) U zakládajících členů dnem vzniku spolku.
5. Podmínkou trvání členství je zaplacení členského poplatku za stanovené období.
Délku období a výši členského poplatku stanovuje valná hromada.
6. Členství zaniká:
a) Vystoupením člena, a to dnem, kdy písemný projev vůle člena spolku
směřující k ukončení členství dojde radě;
b) Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže tento člen
(i)
Porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal
nápravu ani po výzvě spolku.
(ii)
Byl odsouzen za úmyslný trestný čin
(iii) Vyvíjí i přes písemné upozornění činnost směřující proti účelu spolku.
c) Nezaplacením členského příspěvku na následující období, a to prvním dnem
druhého kalendářního měsíce tohoto následujícího období;
d) Úmrtím člena;
e) U právnické osoby jejím zrušením;
f) Zánikem spolku.
7. Valná hromada může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně
zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem spolku, nebo která morálně či
finančně podpořila či podporuje činnost spolku.
8. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
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9. Čestný člen nemá žádá práva ani povinnosti, pouze si převezme jmenovací listinu.

Článek VIII.
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo zejména:
a) aktivně se účastnit činnosti spolku;
b) účastnit se jednání valné hromady;
c) volit a být volen do orgánů spolku v souladu se stanovami;
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) být informován o činnosti spolku.
2. Mezi povinnosti člena spolku patří zejména:
a) dodržovat stanovy a jiné předpisy spolku;
b) respektovat rozhodnutí valné hromady;
c) svědomitě a řádně vykonávat funkci v orgánech spolku, je-li zvolen;
d) platit řádně a včas předepsané členské příspěvky;
e) dbát na dobrou pověst spolku;
f) Zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu s právy nebo
oprávněnými zájmy spolku.

Článek IX.
Hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací.
2. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu
schváleného valnou hromadou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem.
3. Členové spolku neručí za závazky spolku
4. Příjmy spolku tvoří zejména:
a. Dotace, granty, dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
b. Příjmy z vlastní činnosti spolku, která podporuje naplňování cílů spolku;
c. Členské příspěvky;
d. Jiné příjmy.
5. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje v souladu s právními předpisy, předpisy
spolku, s účelem spolku a případně rozhodnutími valné hromady rada.

Článek X.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem.
2. O dobrovolném rozpuštění rozhoduje valná hromada.
3. Při zániku spolku z rozhodnutí valné hromady rozhoduje o vypořádání majetku
valná hromada. V rozhodnutí o zrušení spolku jmenuje valná hromada zpravidla
z členů rady likvidátora a určí způsob naložení s likvidačním zůstatkem.
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Článek XI.
Volby
1. Členy rady volí na funkční období pěti let valná hromada, kterou svolá rada
spolku.
2. Volbu členů rady řídí předsedající valné hromady zvolený valnou hromadou.
3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku. Každý člen má při
rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou rovny.

V Praze dne…… 2015

Zapsala:

Ověřila:

………………………………….

…………………………………

-6-

