
Stanovy spolku Kolokoč, z. s. 

    Název spolku:   Kolokoč, z. s. 

                                   IČ 28551516 

Sídlo spolku:  Drnovice 109, 683 04  

 

Statutární orgán spolku: představenstvo 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Kolokoč, z. s. se zřizuje podle zákona o sdružování občanů. Tyto stanovy jsou základním 
vnitřním předpisem tohoto dobrovolného spolku. 

2. Kolokoč, z. s. je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými 
právními předpisy a těmito stanovami. 

Článek II 
Účel spolku a jeho hlavní činnost 

1. Kolokoč, z. s. vykonává činnost v oblasti sociální prevence pro rodinu s dětmi a prevence 
sociálně patologických jevů. 

2. Hlavní činnost je zaměřena: 
a) posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy, 
b) získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí a rodinného života, 
c) umožnit rodičům a dětem vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se 

a využívat vlastních schopností či znalostí ku prospěchu ostatních členů či náhodných 
účastníků, 

d) obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné 
důvěry, 

e) poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, 
f) pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí a rodičů, 
g) spolupracovat s jinými organizacemi a mateřskými centry, 
h) spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy. 

3. Kolokoč, z. s. je spolek nezávislý na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi 
demokraticky uspořádanými organizacemi a jednotlivci jak v České republice, tak v zahraničí 
mající shodné cíle a poslání. 

4. Kolokoč, z. s. vyvíjí k naplnění svých cílů rovněž výchovnou a vzdělávací činnost v souladu s 
platnými zákony.  

Článek III 
Členství ve spolku 

1. Členy spolku Kolokoč, z. s. mohou být fyzické osoby starší 18 let bez rozdílů a omezení pohlaví, 
rasy či národní příslušnosti, bydliště atd. 

2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, vyjádřený v písemné přihlášce. 

3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje představenstvo spolku na základě písemné přihlášky. 
Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena spolku.  
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4. Členství ve spolku končí písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena. 

5. Člen může být vyloučen, jestliže přes písemné upozornění ze strany představenstva spolku 
porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je neslučitelné s posláním 
spolku. Dále může být vyloučen v případě neplacení členských příspěvků po dobu delší než 
jeden rok od termínu stanoveného představenstvem spolku. 

6. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dnů od jeho doručení. 
Odvolání se podává do rukou představenstva spolku a rozhoduje o něm valná hromada. 

Článek IV 
Práva a povinnosti členů 

1. Právem člena spolku je aktivní účast na akcích pořádaných spolkem.  
2. Má právo obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy a stížnostmi, volit a být volen 

do představenstva spolku.  
3. Členové spolku jsou povinni zejména dodržovat stanovy spolku a v činnosti se řídit rozhodnutím 

valné hromady a představenstva, chránit majetek spolku před ztrátou, zničením nebo 
poškozením, platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené valnou 
hromadou.  

Článek V 
Organizace spolku 

Orgány spolku jsou:  

a) Valná hromada 
b) Představenstvo 

Článek VI 
Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada se sestává ze všech členů spolku a 
koná se podle potřeb, zpravidla jednou do roka. Valnou hromadu svolává představenstvo spolku 
(písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně 14 dnů před datem konání, mimořádně na návrh 
nejméně jedné třetiny členů spolku. Mimořádná valná hromada musí být svolána do třiceti dnů 
ode dne obdržení písemného návrhu. 

2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání valné hromady.   

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.  
 

4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jiný pověřený člen představenstva. 

5. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) změna stanov, 
b) volba nebo odvolání členů představenstva, 
c) schválení rozpočtu a zásad hospodaření spolku na příslušné období,  
d) projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena spolku, 
e) rozhodnutí o zrušení spolku, o vstupu do likvidace a vypořádání práv a závazků, 
f) oprávnění zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva, 
g) stanovení výše členských příspěvků, 

6. Zasedání valné hromady připravuje představenstvo spolku, které jej řídí. Hlasovací právo člena 
spolku je nepřenosné a je projevem jeho vlastního svobodného rozhodnutí. 

7. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.  



 3

Článek VII 
Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Představenstvo je voleno na období pěti let, 
přičemž opětovná volba je možná. 

2. Představenstvo spolku má sedm členů, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. 

3. Představenstvo řídí činnost spolku v období mezi konáním valné hromady a mezi jeho 
pravomoci náleží zejména: 

a) plnění usnesení valné hromady,  
b) hospodaření s majetkem spolku, 
c) projednávání stížností členů spolku, 
d) svolávání, organizování a řízení řádných a mimořádných zasedání valné hromady, 
e) příprava podkladů pro jednání valné hromady, 
f) rozhodování o přijetí a vyloučení členů spolku, 
g) rozhodování o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních poměrů se zaměstnanci, 

kteří jsou nezbytně třeba k zabezpečování činnosti spolku, 
h) vydávání vnitřních předpisů spolku. 

4. Představenstvo je povinno na vyžádání předložit veškeré podklady o své činnosti a činnosti 
spolku valné hromadě. 

5. Spolek zastupuje předseda a místopředseda ve všech záležitostech, a to každý z nich samostatně. 
Další členové představenstva mohou jednat na základě pověření představenstvem. 

6. Jednání představenstva svolává jeho předseda, zpravidla 1x za 30 dní, v mimořádných případech 
častěji. Představenstvo je schopné usnášení při účasti nejméně čtyř členů. K přijetí platného 
usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů; v případě rovnosti rozhoduje hlas 
předsedy. V případě rezignace nebo smrti člena představenstva je představenstvo oprávněno 
kooptovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

Článek VIII 
Zásady hospodaření spolku  

1. Prostředky spolku tvoří členské a dobrovolné příspěvky, dotace a dary, příjmy plynoucí z hlavní 
činnosti spolku. Tyto zdroje slouží k zabezpečení hlavní činnosti spolku.  

2. Při svém hospodaření je spolek povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy, těmito 
stanovami a vnitřními předpisy spolku. 

Článek IX 
Společná a závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly projednány a přijaty valnou hromadou dne 2. 12. 2015. Nahrazují stanovy 
přijaté usnesením valné hromady a registrované  dne 18. 7. 2008.  

 
V Drnovicích dne 2. 12. 2015 
 


