
STANOVY LESNÍHO KLUBU U T ŘÍ SOVIČEK z.s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo 

Lesní klub U tří soviček (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese: 
Gregorova 125/8  Písek  39701.

Čl. 2 
Charakter spolku  

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, jejichž cílem je vzdělávání 
předškolních dětí, mládeže i dospělých s důrazem na svobodu, rodinu, zdravý životní styl 
a ekologii. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 
Základní ú čely spolku  

Základními účely spolku jsou:

a) předškolní výchova dětí,
b) naplňování pedagogické koncepce České Republiky
c) provozování dětského klubu inspirovaného lesní pedagogikou,
d) vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností v oblasti ochrany přírody formou 
enviromentální výchovy,
e) vybudování respektu a pozitivního vztahu k přírodě, lidem a lidovým tradicím.

Vedlejšími účely spolku jsou:

a)  organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním znalostí v oblasti 
ekologie, životního stylu, sebepoznání,sportu atd.
b) vykonávání aktivit v oblasti kulturní, vzdělávací, umělecké, výchovné a zájmové se 
zaměřením na děti, mládež a dospělé.
c) pořádání přednášek, kurzů, školení, seminářů a táborů pro rodiče s dětmi.

Čl. 4 
Formy činnosti spolku  

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí, asociací lesních 
mateřských škol, městskými částmi a dalšími subjekty, 
b) organizování přednášek v oblasti výchovy a vzdělávání     
c) praktická činnost ve vzdělávání dětí předškolního věku, mládeže a dospělých
d) pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí (přednášky, semináře, kroužky).
e) příprava a realizace prodejních akcí typu bazaru, burzy či trhu.



Čl. 5 
Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 
Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 
bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

Rada spolku přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

Člen spolku má právo zejména : 

a) účastnit se zdarma akcí pořádaných klubem,
b) účastnit se veškeré činnosti spolku,
c) vyjadřovat se ke zprávě o činnosti spolku,
d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména :

a) dodržovat Stanovy, 
b) propagovat myšlenky, zájmy a cíle spolku, 
c) sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce, 
d) dodržovat provozní řád v prostorách pro činnost spolku, 
e) respektovat a dodržovat pravidla lesního klubu U tří soviček i další pravidla stanovená 
během akcí organizovaných spolkem 
f) dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
spolku, 
g) včas a řádně platit členské příspěvky.

Čl. 6 
Zánik členství  

Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Radě spolku,
b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku, 
d) vyloučením člena Radou, v případě, že se člen dvakrát bez omluvy nezúčastní 
zasedání Členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany Rady 
porušuje Stanovy,
e) nezaplacením členského příspěvku do měsíce po splatnosti,
f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Čl. 7
Orgány spolku



Rada spolku je nejvyšším orgánem spolku a zárove ň jeho statutárním orgánem. 
Rada má tři (3) členy (zvolený předseda, místopředseda a pokladník). 
Členové Rady si každých pět (5) let volí ze svého středu předsedu.
Členem Rady se může stát jen bezúhonná plnoletá osoba. Bezúhonnou se rozumí osoba, 
která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní hledí v souladu s 
souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

Zakládající členi spolku (a zároveň členi Rady  – Markéta Irber, Jana Kopřivová, Lenka 
Dřínovská) tvoří trvalé členy Rady, kteří jsou neměnní.

Rada je schopna usnášet se za přítomnosti většiny svých členů a rozhoduje většinou 
hlasů přítomných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování rozhoduje hlas
předsedy.

Odstoupení trvalého člena Rady je možné na základě vlastní vůle (písemná žádost) nebo 
v případě úmrtí. 

Za spolek jedná a naplňuje rozhodnutí Rady ze tříčlenné Rady předseda spolku, pouze v 
době jeho nemoci nebo nepřítomnosti je zastupitelný kterýmkoli dalším členem Rady.

Do působnosti p ředsedy spolku pat ří zejména :

a) uzavírání smluv,
b) zastupování spolku při jednání s úřady,
d) prezentace spolku před veřejností,
e) příprava podkladů pro jednání Rady spolku,
f) svolávání Členské schůze,
g) přijímání či propouštění zaměstnanců spolku na základě rozhodnutí Rady.

Rada spolku zejména : 

a) volí ze svého středu předsedu,
b) zodpovídá za hospodaření spolku,
c) koordinuje činnost spolku,
d) zpracovává podklady pro Členskou schůzi,
e) informuje elektronickou poštou členy o své činnosti,
f) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
g) schvaluje úkoly pro příští období,
h) schvaluje přijetí nových členů, příp.jejich vyloučení ze spolku,
i) volí v případě odstoupení trvalého člena Rady spolku nového trvalého člena,
j) navrhuje a schvaluje případné změny Stanov,
k) stanovuje výši členských příspěvků,
l) rozhoduje o likvidaci spolku či o jeho přeměně.

Čl. 8
Členská sch ůze



Členská schůze je schůzí všech členů spolku.
Zasedání Členské schůze svolává Rada.
Řádná Členská schůze se schází jedenkrát (1x) ročně.

V případě potřeby může být svolána mimořádná Členská schůze, její svolání a průběh se 
řídí stejnými pravidly jako Členská schůze.
Usnášeníschopná je, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů.
Není-li Členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní Členskou schůzi
do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Členská schůze je 
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

Členská sch ůze zejména :

a) předkládá návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku Radě.

Čl. 9
Hospoda ření spolku

Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která na každoroční Členské schůzi 
seznamuje členy spolku s výsledky o hospodaření za uplynulé období.
Spolek hospodaří s prostředky a majetkem získaným zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) příjmy z činnosti při naplňování účelu spolku,
c) členskými příspěvky,
d) dotacemi a granty,
e) výnosy majetku,
f) prodejem vlastních výrobků.

Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení Radě spolku.

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Radou spolku a jedenkrát ročně při výroční 
Členské schůzi.

Čl.10
Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, přeměnou nebo sloučením s jiným spolkem na 
základě rozhodnutí nadpoloviční většiny Rady spolku.
Zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Rada spolku o způsobu 
majetkového vypořádání. Rozhodnutí je přijato souhlasem nadpolovi ční většiny všech 
členů Rady.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení



Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Jakákoliv změna Stanov nabývá platnosti dnem přijetí Radou a účinností dnem, kdy budou
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Pokud některý ze zakládajících členů vystoupí ze spolku, bude mu vrácen vložený kapitál 
nejpozději do 12-ti měsíců ode dne písemného podání o odstoupení, v závislosti na 
finanční situaci spolku.

Veškerá komunikace a doručování jakýchkoli oznámení mezi členy a Radou spolku 
probíhá především elektronicky:e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem 
doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou 
adresu oznámenou Radě spolku.
Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení o vzdání se funkce člena Rady spolku nebo 
funkce předsedy spolku, rozhodnutí Rady o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí Rady 
spolku o odvolání člena Rady spolku nebo předsedy z funkce musejí být současně 
zaslány doporučenou poštou. V těchto případech se za den doručení považuje desátý den
následující po dni odeslání, je-li doručováno na příslušnou adresu oznámenou Radě 
spolku.
Všichni členové jsou povinni sdělit Radě spolku aktuální e-mailovou i poštovní adresu a 
bez zbytečného odkladu ji informovat o všech změnách.

Znění této změny Stanov bylo schváleno mimořádnou Členskou schůzí, jejíž konání je 
potvrzeno zápisem ze dne 09.01.2017.
Znění těchto stanov je účinné dnem zápisu do spolkového rejstříku.


