
Stanovy spolku Lesní klub Kamýk, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo
Lesní klub Kamýk, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických
osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek
má sídlo na adrese byt číslo 5, Kolářova 396, Švihov 340 12.

Čl. 2 Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, jehož cílem je založení a
provozování lesního klubu, podpora aktivního, respektujícího rodičovství a rozvoj blízkého
vztahu a udržitelného přístupu k přírodě u dětí i dospělých.

Čl. 3 Účely spolku
1. Základními účely spolku jsou:
a. organizovat a provozovat lesní klub, jehož filosofie vychází z prožitkového učení dětí v
celoročním kontaktu s přírodou
b. podporovat rozvoj dětí předškolního a školního věku v přímém kontaktu s přírodou a s
respektem k individuálním potřebám dětí
2. Dalšími účely spolku jsou:
a. podporovat aktivní rodičovství s respektujícím přístupem k dětem a k sobě samým
b. pořádat volnočasové aktivity, tábory, pobyty, kurzy, školení, besedy a jiné akce pro
veřejnost
c. budovat respekt a pozitivní vztah k přírodě
d. pečovat o pozemek, na kterém se nachází zázemí klubu ekologickým a trvale udržitelným
způsobem a tím přispívat k biodiverzitě krajiny
e. podporovat propojování osob ke komunitně vedenému místnímu rozvoji

Čl. 4 Formy činnosti spolku
1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a. praktická činnost související s naplňováním čl. 3
b. pořádání akcí pro děti a veřejnost
c. účast na jednáních a ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy
spolku

Čl. 5

Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území
ČR.

2. 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.

3. Členy spolku se automaticky stávají zakládající členové spolku.
4. Členové se scházejí na členské schůzi.
5. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.



6. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní organizačních činností
při zakládání.

7. Člen spolku má právo zejména:
● účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být

volen do těchto orgánů
● posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
● předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku
8. Člen spolku je povinen zejména:
● dodržovat stanovy
● přispívat k naplňování účelu spolku
● sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena a dále, pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po
sobě jdoucích členských schůzí.

O vyloučení člena spolku rozhoduje rada spolku formou hlasování. K vyloučení je možné
přistoupit v případě, že člen porušuje stanovy spolku, narušuje činnost spolku či poškozuje
dobré jméno spolku nebo v případě, že se rada spolku shodne na vyloučení z jiných
závažných důvodů.

Čl. 7

Orgány spolku

Spolek má tyto orgány:

1. Členskou schůzi
2. Radu spolku

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto
radu spolku odvolala

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

d) určila koncepci činnosti spolku na další období

e) stanovila výši členských příspěvků

f) schválila rozpočet spolku na příští období



g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

1. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se jí
zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada
spolku náhradní členskou schůzi, nejpozději měsíc po původním termínu schůze, tato
opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

2. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s
likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

3. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu,
místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

Rada spolku:

1. Řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.

2. Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

3. Svolává a řídí členskou schůzi a jednání rady.

4. Spravuje písemnosti spolku.

5. Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů.

6. Má tři až pět členů podle rozhodnutí členské schůze.

7. Funkční období rady trvá pět let a její členové mohou být voleni opakovaně.

8. Schází se podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně.

9. Jednání rady svolává rada spolku.

10. Vykonává rozhodnutí rady spolku.

11. Je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní alespoň nadpoloviční většina.

12. Rozhoduje konsenzuálně (jednomyslně). Pokud rada nedosáhne v projednávané věci
konsenzu, projedná se záležitost na dalším zasedání. Pokud ani při druhém projednávání
není dosaženo konsenzu, přistupuje se k hlasování. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční
většina.

13. Každý člen rady je statutárním orgánem spolku a může zastupovat spolek navenek.



14. Při zastupování spolku při jednáních, propagaci a veškerých záležitostech, kterými jsou
dotčeny zájmy spolku, se každý člen rady řídí stanovami a všechny záležitosti projednává s
celou radou spolku.

15. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady může rada kooptovat náhradníka,
který svou funkci vykonává až do zasedání členské schůze, která zvolí řádného člena rady.

Čl. 8

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí, darů od fyzických a právnických osob, získaných grantů, příspěvků od
nadací, výnosů majetku a vedlejší výdělečné činnosti (např. drobný prodej výrobků z činnosti
Lesního klubu, vstupné z kulturních představení, přednášek, besed apod., pronájmu zázemí
Lesního klubu dalším osobám). Tyto prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s
předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. Spolek jako hlavní činnost provozuje lesní klub. Za tuto službu platí rodiče poplatek
formou školného, stanovený členskou radou. Z těchto poplatků jsou hrazeny platy průvodců
a dalších pracovníků, podpora vzdělávání průvodců ve výši, jež určuje rada, pronájem
pozemku a další provozní náklady určené radou.

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán fyzickým osobám,
o nichž rozhodne rada spolku nebo jiné právnické osobě neziskového charakteru, jejíž cíle
jsou blízké cílům spolku.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů, kteří se sešli k podpisu dne 10.1.2022 ve
Švihově. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Klatovech.

Dne 10.1.2022 ve Švihově:

Aleš Lindovský                                   Andrea Lindovská                            Monika Beranová
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