Stanovy
Občanského spolku Potichounku
I.
Název, sídlo a působnost spolku
1. Spolek bude užívat názvu Občanský spolek Potichounku.
2. Adresa sídla je: Kaňkovského 1234/16, Praha 8 – Kobylisy, PSČ: 182 00
3. Spolek je dobrovolné, nezávislé, nepolitické uskupení, sdružující členy na základě
společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.
4. Spolek uznává právní, organizační a finanční samostatnost všech členů a
neodpovídá za jejich závazky.
II.
Účel, cíle spolku a předmět hlavní činnosti spolku
Cíle Spolku jsou:
a) Vytváření aktivit směřujících ke zlepšování mezilidské komunikace a
prohlubování duševní i fyzické rovnováhy člověka. Vytváření příležitostí
k umělecké a kulturní aktivizaci dětí i dospělých popř. handicapovaných osob
b) Podpora a vytváření takových aktivit, které vedou k propojení praktického
života jednotlivce s duchovními hodnotami naší kultury a pomáhají člověku
nalézat své místo nejen ve společnosti, ale i v harmonii s přírodou.

Hlavní činností spolku je zejména:
1. Pedagogická činnost s dětmi, dospělými i rodinami s důrazem na zlepšování
sociálních vztahů, komunikačních dovedností i vztahu k životnímu prostředí a
kulturnímu dědictví naší země.
2. Tvorba, příprava, organizování a realizace uměleckých a vzdělávacích projektů pro
děti předškolního věku, studenty ZŠ, SŠ, VŠ, dospělé, rodiče s dětmi, mateřská centra
handicapované občany, sociálně ohrožené skupiny.
3. Osvětová, poradenská a konzultační činnost v oblasti hudby (popularizace světa
hudby pro laickou veřejnost, propagace hudební výchovy a výuky vedoucí ke
zlepšování zdravých návyků dýchání, zdravého hlasového vývoje, rozvoje motoriky při
hře na nástroj , muzikoterapii apod.).
4. Pořádání přednášek, seminářů, kurzů, workshopů, výletů, vícedenních akcí a dalších
volnočasových aktivit (tábory, campy apod.) pro širokou veřejnost. Organizování
praktických dílen propojujících hudební, výtvarné i dramatické aktivity (zejména školní
a předškolní mládež)
5. Tvorba vlastních autorských pořadů, vlastní umělecká činnost a tvorba, pořádání
koncertů a jiných kulturních akcí (otevřené zkoušky, festivaly apod.).
6. Organizování akcí v oblasti tělovýchovy a zdravého životního stylu.
7. Další vzdělávání členů spolku.

8. Vydávání vlastních materiálů, propagačních a informačních letáků o činnosti
sdružení, vlastní vydavatelská a ediční činnost, provoz vlastních internetových stránek.
9. Spolupráce při přípravě kulturních akcí s jinými spolku s obdobným zaměřením.
III.
Členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18let (nebo v případě přidruženého
členství i osoba mladší 18let po souhlasu zákonného zástupce), která souhlasí se
stanovami a je ochotna pomoci při jejich uskutečňování a naplňování, tj. aktivně se
zapojit do činnosti spolku.
2. Členství ve spolku má tyto formy: řádné, přidružené .
3. Členství vzniká schválením „přihlášky“ předsedou spolku a zaplacením členského
příspěvku, schváleného pro dané období. Rozhodnutím Rady spolku je možné
prominout členský příspěvek pro dané období.
4. Řádné členství vzniká automaticky všem členům přípravného výboru v den
registrace sdružení u MVČR. (Stav před účinností zákona 89/2012 sb.)
5. Členství zaniká:
4.1. Vystoupením člena ze spolku na základě vlastní písemné žádosti .
4.2. Vyloučením člena Radou na základě
a/neplacením členského příspěvku, a to vždy do 31.12. příslušného kalendářního
roku
b/nedodržováním povinností členů či porušováním práv ostatních členů.
4.3. Úmrtím člena.
4.4. Při zániku spolku.
IV.
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo:
- účastnit se Členské schůze s hlasem rozhodujícím, každý řádný člen má 1
hlas
- aktivně se podílet na činnosti spolku
- být volen do orgánů spolku
- navrhovat kandidáty do orgánů sdružení, vznášet své názory, náměty a
připomínky
2. Přidružený člen má právo:
- účastnit se Členské schůze s hlasem poradním
- aktivně se podílet na činnosti spolku
- navrhovat kandidáty do orgánů spolku, vznášet své názory, náměty a
připomínky
3. Všichni členové mají za povinnost:
- dodržovat stanovy spolku

-

podílet se na plnění jeho cílů a chránit podle svých možností majetek
spolku
vystupovat na veřejnosti v souladu s rozhodnutími Členské schůze a Rady
spolku
řádně a ve stanovených termínech platit členské příspěvky
informovat Radu o závažných okolnostech týkajících se vlastního zdraví,
popřípadě trestního stíhání jeho osoby.
V.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze - nejvyšší orgán spolku
2. Rada spolku
3. Předseda spolku – statutární orgán spolku

Add1. Členská schůze
A/ je nejvyšším orgánem spolku. Účastní se jí řádní členové s hlasem rozhodujícím i
přidružení členové s hlasem poradním.
B/ je svolána Radou sdružení nejméně 1 krát za rok. Informace o termínu a místě konání
jsou členům rozeslány nejméně 1 měsíc předem e-mailem nebo poštou. V případě
potřeby jedné třetiny řádných členů musí být svolána tzv. mimořádná schůze a to
nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti.
C/ Členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti nebo jiné účasti
nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku.
V případě, že není členská schůze usnášeníschopná do 30 minut po začátku jednání, je
zasedání ukončeno a na místě je svoláno náhradní zasedání členské schůze .
Náhradní zasedání členské schůze se svolává obvykle ústně, případně telefonicky či emailem. Na náhradním zasedání je členská schůze usnášeníschopná počtem
přítomných řádných členů. Usnesení členské schůze jsou platná v případě souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.
D/ Členská schůze:
- volí i odvolává předsedu a Radu spolku
- schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o změně stanov
- schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření za uplynulé období
- schvaluje rámcový plán činnosti na další období
- schvaluje výš a splatnost i členských příspěvků

Add2. Rada
A/ je výkonný orgán volený členskou schůzí. Odpovídá za činnost spolku mezi
jednotlivými členskými schůzemi. Je orgánem kolektivním.
B/ má 3 členy ( Předsedu a 2 místopředsedy). Schází se podle své potřeby, nejméně však
dvakrát za rok. Členská schůze může podle svého uvážení zvolit i tzv. další členy Rady.
a/ Místopředsedové mají právo:
- jednat za sdružení každý samostatně
- jednorázově disponovat s finančními prostředky do 15.000Kč
- přebírat poštu a úřední rozhodnutí
- zavazovat spolku a disponovat s vyššími finančními prostředky až na
základě zplnomocnění Předsedou
D/ rozhodnutí Rady jsou platná v případě souhlasu nadpoloviční většiny, kde členové
Rady mají každý jeden hlas a Předseda má rovněž jeden hlas.
E/Členové rady tzn. Místopředsedové spolu s Předsedou a ekonomem odpovídají za
finance spolku, připravují roční finanční plán a předkládají jeho uzávěrku na členské
schůzi.
F/ Rada připravuje podklady pro členskou schůzi.
G/rozhodnutím Rady mohou být funkce v Radě placené.

Add3. Předseda
A/ je statutárním orgánem spolku a navenek jedná jménem spolku a v jeho zájmu a
v rozsahu plných mocí, které mu uděluje čl. schůze při jeho zvolení. Je orgánem
voleným, individuálním. Rozhoduje samostatně. Funkční období je jednoleté.
B/je oprávněn jednat, zavazovat spolku a disponovat s finančními prostředky v souladu
s rozhodnutím Rady.
Rozhodnutím Rady může být funkce placená.
C/ spolu s Radou rozhoduje o činnosti spolku a finančním hospodaření mezi
jednotlivými členskými schůzemi.
D/je členem Rady, řídí činnost Rady, v zasedání Rady má 1 hlas a právo veta.

VI.
Zásady hospodaření spolku
A/ Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost v oblasti podnikání dle
živnostenského zákona.
B/ Členská schůze spolku je oprávněna rozhodnout i bez změny těchto stanov, o
započetí vykonávání vedlejší hospodářské činnost spolkem a o předmětu této činnosti
(podnikání). Rovněž je Členská schůze spolku oprávněna i beze změny těchto stanov
rozhodnout o změně či doplnění předmětu podnikání spolku.
C/ Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.
Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

D/ Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy
ze jmění, sponzorské dary, granty, dotace, pravidelné i nepravidelné příjmy související s
činnosti spolku a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti.
E/Způsob užití příjmů musí být v souladu s účelem spolku .
F/ Výplaty prostředků provádí předseda nebo pověřený pokladník.

VII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
Členské schůze spolku, pro takovéto rozhodnutí se vyžaduje souhlas více jak 2/3
řádných členů spolku.
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
Způsob vypořádání majetku, práv a závazků spolku se obecně bude řídit občanským
zákoníkem.
V případě zániku spolku bez právního nástupce, rozhodne členská schůze o naložení s
likvidačním zůstatkem dle vlastní volby. Není-li rozhodování členské schůze možné,
rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem Rada spolku.
Není li ani rozhodnutí Rady možné je likvidační zůstatek spolku bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Nebude-li ani takové převedení majetku možné, bude s likvidačním zůstatkem spolku
naloženo dle příslušných ustanovení zák. 89/2012 sb., Občanského zákoníku, v platném
znění
VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
2.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí spolku .

V Praze, dne 30.10. 2015

