
Stanovy spolku 
ustanoveného ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Název spolku:  SKLENĚNKA, z.s. 

 

Sídlo spolku:  Nová 1226 

              698 01 Veselí nad Moravou 

 

SKLENĚNKA,  z.s. je právnická osoba způsobilá k právnímu jednání 

 

Skleněnka,  z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace za účelem 

naplňování společného zájmu. 

 

II. 

Poslání spolku a hlavní činnost spolku 
 

1. Posláním spolku je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním 

způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat 

informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.  

 

2. Hlavními činnostmi spolku jsou zejména: 

a) podpora volnočasových aktivit, vzdělávacích a spontánních aktivit dětí ze sociálně 

slabého a nepodnětného prostředí 

b) práce s rodinou jako celkem 

c) podpora pěstounským rodinám a dětem svěřeným do náhradní rodinné péče 

d) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - § 62 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

ad.a) výchovná, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se    

společenským    prostředím. 

ad. b)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.   

ad. c)  sociálně terapeutické činnosti. 

ad. d) činnost zajišťující služby podle § 27 vyhl. č. 505/2006 Sb., čímž jsou  výchovné, 

vzdělávací  a   aktivizační činnosti a to společensky přijatelné volnočasové aktivity, 

pracovně výchovná činnost s dětmi, činnosti spojené s upevňováním motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností, zajišťování podmínek pro 

přiměřené vzdělávání.  Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích. 

 

III. 

Členství 
 

Členem spolku se může stát osoba starší 15ti let,  na základě podané písemné přihlášky 

členské schůzi, která tuto písemnou přihlášku schválí, či neschválí na svém nejbližším 

zasedání. Prvními členy se stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 

 



 

1. Práva člena: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním 

b) volit předsedu spolku 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 

d) podílet se na praktické činnosti spolku 

 

2. Povinnosti člena: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku 

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

které by byly v rozporu se zájmy spolku 

c) aktivně  a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce 

 

3. Členství spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi 

b) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se člen spolku bez omluvy třikrát 

nezúčastní členské schůze, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany 

spolku porušuje stanovy  

c) úmrtím člena 

d) zánikem spolku 

e) případně jiného důvodu stanoveného zákonem 

 

IV. 

Společná ustanovení 
 

1.  Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Změny 

v seznamu provádí předseda spolku a to zánik a vznik členství a dále při jakékoliv změně 

podstatných údajů. 

2.  Vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 

ukončení členství. 

 

V. 

Členská schůze 
 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku a o všech věcech, které nespadají   

do pravomoci jiného orgánu spolku, zejména: 

 

a) schvaluje stanovy spolku a jeho změny 

b) volí předsedu a odvolává jej 

c) schvaluje zprávu o činnosti za předcházející rok 

d) schvaluje strategický plán spolku a cíle na další období 

e) schvaluje žádosti o přijetí nových členů 

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob 

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních 

h) rozhoduje o zániku spolku 

 



2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku dle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi, jestliže jej o to požádá jedna třetina 

spolku, prostřednictvím písemné pozvánky, kterou zasílá předseda členům spolku 

elektronicky, poštou, nebo osobně a to nejpozději dvacet dnů před konáním členské schůze.  

 

3. Návrhy materiálů týkajících se členské schůze předloží předseda členům spolku ke 

schválení nejpozději deset dní před konáním členské schůze. Členská schůze může při 

nejbližším zasedání změnit jakékoliv rozhodnutí předsedy, které zjistila, jako směřující proti 

zájmům spolku. 

 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se nejméně jedna třetina všech členů spolku, 

nejméně však počtem tři a rozhoduje nadpoloviční většinou. 

 

5. Každý z členů má právo zařadit do programu schůze své připomínky a návrhy při ohlášení 

členské schůze a pokud tyto budou schváleny jednou třetinou přítomných členů. 

 

6. O rozhodnutích přijatých členskou schůzí je pořizován zápis pověřeným členem spolku. 

Zápis je ověřen dvěma přítomnými členy. 

 

VI. 

Předseda 
 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, jednajícím samostatně jménem spolku, 

rozhoduje v důležitých otázkách spojených s fungováním spolku, rozhoduje  o majetkových                               

a personálních otázkách spolku. 

 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let a funkce se ujímá den následující po dni 

volby.  

 

3. Povinnosti předsedy spolku 

 

a) svolává členskou schůzi 

b) vede agendu členské schůze a seznam členů spolku 

c) archivuje zápisy ze zasedání členských schůzí 

d) předkládá členské schůzi strategický plán nejméně na tři roky a to nejpozději tři 

měsíce před vypršením platnosti předešlého strategického plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. 

Vypořádání při zániku spolku 
 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

 

 

 

Ve Veselí nad Moravou 1.12.2014 

 

 

 

1. Bc. Petra Beránková, nar. 20.8.1069 

            bytem Veselí nad Moravou, Javorová 1511 

 

2. Vladimíra Morávková, nar. 25.7.1968 

bytem, Veselí nad Moravou, Nová 1226 

 

3. Veronika Beránková, nar. 11.10.1993 

bytem Veselí nad Moravou, Hutník 1429 

 

 


