
Stanovy 

KLUBÍK Břeclav z.s. 

Motto: KLUBÍK JE TU PRO RODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název a sídlo: KLUBÍK Břeclav z.s. 

Na Kopci 1828/1 , 690 03 Břeclav 

Účel 

Účelem spolku KLUBÍK Břeclav, ( dále jen Klubík), je působení v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů u rodin, zajišťovat vzdělávání a sdružování rodin, žen a dětí, mládeže napříč generacemi. 

Charakter: Klubík je dobrovolný nezávislý spolek, který sdružuje hlavně rodiče a děti. Také však nastávající 

rodiče, rodiče bez práce, rodiče na rodičovské dovolené, prarodiče a ženy jakéhokoli věku a pozice v rodině. 

Hlavní činnost 

Programy, akce, vzdělávání a služby podporující účel spolku. 

Působení v oblasti sociálně prevence, účast na komunitních projektech ve městě Břeclav a regionu, tvorba 

komunitních projektů pro děti mládež a celé rodiny na území města Břeclav, v regionu, na území celé ČR. 

Zřízení a zajišťování sociální služby podle platných zákonů ČR, které budou vést plnění účelu spolku. 

Spolupráce na zřízení sociální služby, spoluúčast na jejím provozování nebo zřízení. 



V rámci hlavní činnosti může spolek založit spolky pobočné, nebo se stát členem asociací a spolků jiných, 

naplňujících podobný a stejný účel jako spolek Klubík. 

a) Oblast působení spolku 

Vzdělávání: v oblasti výchovy, zdraví, psychologie a duševní hygieny, 

Prevence: poradenství a přednášková činnost, komunitní činnost. 

Spolupráce: na komunitním plánování služeb pro rodiny, sociálních služeb v Jihomoravském kraji a v městě 

Břeclav a regionu. 

b) Cílová skupina spolku 

Děti, mládež, ženy, rodiče celé rodiny, široká veřejnost 

 

Vedlejší činnost 

Vzdělávání široké veřejnosti, poradenství a lektorská činnost, hlídání dětí, příležitostní prodej výrobků 

vznikajících při hlavní činnosti. 

Zřizování služeb podporujících nebo rozšiřujících hlavní činnost pro širší veřejnost.  

Dále pak podle živnostenského oprávnění podle platného živnostenského zákona a to například: 

Zprostředkování obchodu a služeb 

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  

-Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 

výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

Všechny tyto vedlejší činnosti podporují především hlavní cíle hlavní činnosti spolku a jeho účelu. 

Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován 

zakladatelům nebo členům spolku. 

 

Organizační struktura 

Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku Klubík je členská schůze. Schází se minimálně jednou ročně. 



 Je usnášení schopná v minimálním počtu 3 členů. Může být svolána nejdříve do hodiny znovu, pokud 

předseda zjistí, že není splněna tato podmínka. 

Členskou schůzi svolává předseda podle svých povinností stanovených ve stanovách a to 7 dní před konáním, 

písemně nebo ústně, obesláním. 

 Členská schůze volí ze svého středu výbor. Členové dobrovolně souhlasí s účastí ve výboru. 

Složení výboru se mění nebo potvrzuje vždy na členské schůzi, tedy minimálně jednou ročně. Počet členů 

výboru je minimálně tříčlenný. 

Složení výboru se může změnit při zjištění ostatními členy nebo předsedou, že nebyly nedodrženy vnitřní předpisy, při 

vážném zákonném porušení dobrých mravů, odvoláním předsedou, dobrovolným odstoupením -Předseda je povinný 

svolat členskou schůzi. 

Výbor volí předsedu. Ten se stává statutárním orgánem dnem svého zvolení a to zápisem, který ztvrzuje svým 

podpisem. 

Výbor volí předsedu na pět let. 

Členská schůze se může dobrovolně sejít v případě úmrtí předsedy, jeho odstoupení a pověřit stávající nebo nový výbor 

zvolením nového předsedy. 

Pokud se nesejde, vede dál spolek výbor do konání další schůze. Výbor přejímá na sebe povinnosti předsedy, 

dokud není zvolen nový. 

Výbor 

- Schvaluje plán práce na dané období společně s předsedou 

-Schvaluje výsledek hospodaření a rozpočet finančních prostředků na dané období 

-Schvaluje výši a splatnost členského příspěvku, promíjí členský příspěvek 

- Schvaluje vznik pobočných spolků, členství v asociacích a spolcích navržených předsedou 

- Rozhoduje o přeměně a dobrovolném rozpuštění spolku 

-Schvaluje rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem nebo přeměně spolku je 
zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku. 

 

Předseda 

Je zapsaný ve spolkovém rejstříku. Je statutárním orgánem a je členem výboru. 

Předseda jedná samostatně na základě pověření a pravomocí mu svěřených stanovami a vnitřními předpisy 

spolku. 



 Při zastupování spolku jedná vždy v zájmu spolku a řídí se přijatými usneseními členské schůze a celého 

výboru 

a) Způsob jednání 

-Vystupuje jménem spolku, Zastupuje spolek na veřejnosti 

- Ve styku s úřady a orgány 

- Je zodpovědný za hospodaření spolku 

- Má právo se podepisovat a uvádět své jméno ve spojení se spolkem a funkcí 

- Stará se o dobré jméno spolku. 

 Je volen na dobu pěti let.  

Mezi jeho další povinnosti patří: 

-Svolává členskou schůzi minimálně jednou ročně písemně nebo obesláním, ústně 

- Navrhuje vnitřní předpisy spolku 

- navrhuje dlouhodobější plány a směřování spolku 

- Navrhuje a schvaluje rozpočet spolku 

- Navrhuje mimořádná rozpočtová opatření 

- Schvaluje žádosti o členství nebo ukončení členství 

- Je řádným hospodářem spolku 

-Vede evidenci členů, přihlášek a odhlášek 

-Je povinen členy seznámit s chodem spolku, stanovami, právy a povinnostmi člena 

- Zajišťuje vedení účetnictví v souladu s vnitřními předpisy a právními předpisy ČR 

- Vedení bankovního účtu 

-Navrhuje zrušení nebo změnu spolku na jinou právní formu 

-Navrhuje a schvaluje změny stanov, zajištuje jejich zapsaní do rejstříků 

- Navrhuje a schvaluje dobrovolné zrušení spolku 

-Navrhuje a schvaluje vznik pobočných spolků 

-Navrhuje a schvaluje členství v jiných spolcích a asociacích 

b) Zánik funkce 



Úmrtím, dobrovolným odstoupením podaným písemně členské schůzi, kterou svolá. 

Funkce zaniká zvolením nové osoby a řádným předáním všech náležitostí k stanovenému datu výborem.  

Nutný je výmaz z rejstříku. Toto může zajistit po předseda nový. 

 

Členové spolku 

Členství ve spolku je dobrovolné, pro občany ČR, občané starší 18 let. 

Vznik členství  

Podáním přihlášky, písemnou žádostí k rukám předsedy. Přijetí se začíná potvrzením ke dni přijaté od 

předsedy osobně, obesláním a ztvrzením podpisem předsedy i nového člena. 

Člen souhlasí s podmínkami, které mu předseda v rámci přihlášení sdělí. 

Vnitřními předpisy se může člen zapojit do fungování spolku. S plněním mohou pro člena vznikat povinnosti 

loajality a mlčenlivosti o klientech, uživatelích a skutečnostech. Toto může požadovat předseda ztvrdit dalším 

podpisem na základě vnitřních předpisů pro plnění takových úkolů v rámci členství. 

Člen plní své povinnosti dobrovolně. 

 

Zánik členství 

 Spolek je dobrovolným svazkem svých členů, proto nesmí členům bránit ve vystoupení ze spolku. 

 

Způsob je podáním ústního nebo písemného vyjádření, úmrtím, vyloučením.  

Návrh na zrušení členství může být navrženo také členy sdružení písemně k rukám předsedy s odůvodněním 

pochybení členských povinností nebo dobrých mravů nebo porušení právních předpisů ČR. 

O vyloučení rozhodne předseda nejlépe písemně. 

a) Práva členů 

-Členové mají právo volit a být voleni do výboru, mají hlasovací právo. 

- Mají právo se účastnit členské schůze 

-Všichni členové mají právo být informováni o činnosti spolku, jeho orgánů a hospodaření, podávat náměty, 

návrhy, připomínky a stížnosti. 

- Využívat všech výhod a služeb, které spolek poskytuje. 



b) Povinnosti členů 

- Všichni členové spolku jsou povinni platit členské poplatky schválené výborem 

- Členové povinni dodržovat pravidla spojené s hlavní činností-pravidla stanovují vnitřními předpisy. 

- Členové mají povinnost se podílet na poslání spolku a plnění hlavní činnosti spolku. 

- Členové dodržují vnitřní předpisy spolku v souladu se stanovami spolku. 

- Všichni členové mají povinnost zachovávat dobré mravy vůči ostatním členům, chránit společný majetek 

spolku, dodržovat právní předpisy ČR. 

 

Zánik a likvidace spolku 

- Výbor s předsedou může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba 

souhlasu dvou třetin všech členů spolku starších 18 let. 

- Likvidační zůstatek bude předán jinému spolku, který sleduje podobný cíl. Mohou být předány obci. 

 - Likvidačním zůstatkem jsou prostředky spolku, které zbydou po likvidaci, až se uhradí všechny dluhy. 

- Likvidace bude provedena v souladu s právními předpisy ČR. 

 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzi 1.11.2016. Byl zvolen výbor.  

Byl potvrzen předseda spolku Helena Famfrlová,  narozená 19.9.1977, bydliště Bulhary 19e, 69189 v souladu 

s novými stanovami. 

Toto dokládá zápis ze schůze. 

Tyto stanovy budou součástí listin k vložení do rejstříků. Vložení provede předseda. 

Stanovy stvrzuje svým ověřeným podpisem: 

 

 

 

GA1V-UC6-MMTC9 návratový kód. 

 



 

 

 


