
Návrh na registraci občanského sdružení  

V souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů předkládá přípravný výbor 
ve složení: 
 
1. Mgr. Marcela Blažková 
bytem Sídlištní 202/2 165 00 Praha 6 Lysolaje 
r.č. 715223/2241 
 
2. MgA. Jana Zháňalová 
bytem Lysolajské údolí 24 165 00 Praha 6 Lysolaje 
r.č. 725926/0965 
 
3.Ing. Milena Burešová 
bytem Sídlištní 245/18a Praha 6 Lysolaje 
r.č. 745514/3135 
 
návrh na registraci občanského sdružení, které bude užívat název: 
Mateřské centrum Liška o.s.  

zkráceně: "MC Liška o.s" 
se sídlem Sídlištní 202/2 165 00 Praha 6 Lysolaje 
 
Cílem sdružení je  
• Provozování Mateřského centra Liška v obci Lysolaje, organizování zájmových 

a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, poskytování příležitostného krátkodobého 
hlídání dětí formou vzájemné rodičovské výpomoci, odborné přednášky a semináře, 
burzy dětského oblečení a sportovního vybavení 

• Podpora místní ZŠ a MŠ jako základního komunitního prvku v obci 
• Vznik a provozování školního klubu ve spolupráci se ZŠ Lysolaje v prostorách MC Liška. 
• Podpora zkvalitnǒvání rodinných vztahu ̊ a posilování rodicǒvských kompetencí, slucǐtelnost 

práce a rodiny  
• Podpora rozvoje komunitního života v obci Lysolaje pořádáním kulturních, vzdělávacích 

a obecně prospěšných akcí pro všechny věkové skupiny, pořádání veřejných sbírek 
a charitativních akcí    

• Příprava podmínek pro vznik Komunitního centra v Lysolajích 
• Spolupráce s obecním zastupitelstvem a účast na obecním plánu komunitního rozvoje 

Zmocněncem přípravného výboru oprávněným jednat jeho jménem je 
Mgr. Marcela Blažková  
 
Příloha:  
Stanovy občanského sdružení Mateřské centrum Liška o.s. 
 

V Praze dne 16.2.2011 
 

1. Mgr. Marcela Blažková 
2. MgA. Jana Zháňalová 
3. Ing. Milena Burešová 



Stanovy občanského sdružení Mateřské centrum Liška o.s.  

Čl. I - Úvodní ustanovení 
Název občanského sdružení: 
Mateřské centrum Liška o.s. 
zkráceně: " MC Liška o.s." 
(dále jen "sdružení") 
Sídlo: Sídlištní 202/2 165 00 Praha 6 Lysolaje 
 

Čl. II 
Právní postavení sdružení 
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Sdružení je právnickou osobou. 
 

Čl. III 
Cíl činnosti sdružení 
1. Cílem sdružení je 
a) Provozování Mateřského centra Liška v obci Lysolaje, organizování zájmových 

a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi, poskytování příležitostného krátkodobého 
hlídání dětí formou vzájemné rodičovské výpomoci, odborné přednášky a semináře 

b) Podpora místní ZŠ a MŠ jako základního komunitního prvku v obci 
c) Vznik a provozování školního klubu ve spolupráci se ZŠ Lysolaje v prostorách 

MC Liška. 
d) Podpora zkvalitn ̌ování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, 

slučitelnost práce a rodiny 
e) Podpora rozvoje komunitního života v obci Lysolaje pořádáním kulturních, 

vzdělávacích a obecně prospěšných akcí pro všechny věkové skupiny 
f) Příprava podmínek pro vznik Komunitního centra v Lysolajích 
g) Spolupráce s obecním zastupitelstvem a účast na obecním plánu komunitního 

rozvoje  

2. Za tímto účelem sdružení zajistí  

a. prostory na provozování služeb MC Liška ve spolupráci se zastupitelstvem obce 
Lysolaje 

b. dobrovolníky, členy i nečleny sdružení, kteří budou spolupracovat na přípravě 
aktivit MC Liška zaměstnance MC Liška na DPP nebo DPČ 

c. organizaci zájmových aktivit pro rodiče s dětmi a další věkové skupiny obyvatel 
vzdělávací aktivity pro členy sdružení i širokou veřejnost (semináře, přednášky, 
pravidelné kurzy, konzultace a poradenství  pro rodiče) 

d. fundraisingové aktivity k zajištění finančních zdrojů pro provoz mateřského centra 
Liška a zajištění mezd pracovníků MC Liška 

e. vedlejší výdělečnou činnost – hlídání dětí – zisk s této aktivity bude použit pro 
provoz a krytí nákladů činnosti sdružení, mzdy zaměstnanců 

f. pravidelnou informovanost o činnosti sdružení prostřednictvím tiskových médií, 
webových stránek 



Čl. IV 
Členství 
 
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které 
souhlasí se stanovami a cíli sdružení. 
 
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem. 
5. Zánik členství: 
a) vystoupením člena písemným oznámením, 
b) úmrtím člena, 
c) u právnické osoby jejím zrušením, 
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 
d) zánikem sdružení, 
 
Čl. V 
Práva a povinnosti členů 
1. Člen má právo zejména: 
a) podílet se na činnosti sdružení, 
b) volit do orgánů sdružení, 
c) být volen od 18 let do orgánů sdružení, 
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
e) účastnit se aktivit sdružení dle bodu  s výhodou slevy na vstupném 

2. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy sdružení, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 
3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, 
a to vždy k 15.1. 
 

Čl. VI 
Orgány sdružení 
Orgány sdružení jsou: 
a) valná hromada 
b) výbor 
c) revizní komise 
 

Čl. VII 
Valná hromada 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. 
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 ročně. Výbor svolá 
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. 
 



4. Valná hromada zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, 
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet 
sdružení a roční uzávěrku hospodaření, 
c) volí na dobu 2 let členy výboru a revizní komise, 
d) rozhoduje o zrušení členství, 
e) rozhoduje o zrušení sdružení, 
 
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení 
sdružení a o změně zaměření rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech 
členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 

Čl. VIII 
Výbor 
 
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. 
2. Výbor má nejméně 3 členy. 
3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. 
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1 ročně. 
5. Výbor zejména: 
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, 
b) koordinuje činnost sdružení, 
c) svolává valnou hromadu, 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení, 
 
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho 
jménem každý samostatně. 
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení. 
8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde 
usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor. 
 

Čl. IX 
Revizní komise 
 
1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá 
valné hromadě. 
2. Revizní komise má nejméně 3 členy. 
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor 
na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí 
nejméně 1 ročně. 



4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí 
a kontrolní činnosti. 
 

Čl. X 
Zásady hospodaření 
 
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
b) výnosy majetku, 
c) příjmy z vedlejší činnosti při naplňování cílů sdružení, 
d) členské příspěvky (jsou-li vybírány), 
e) dotace ze státních zdrojů, nadačních fondů a nadací 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční zavěrky. 
 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
 

Čl. XI 
Zánik sdružení 
 
1. Sdružení zaniká 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné 
hromady. 
b) rozhodnutím ministerstva vnitra. 
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada 
o způsobu majetkového vypořádání. 
 



Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení 
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle 
sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení. 
 
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací 
řád sdružení. 
 

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány 
s peticemi. 
 
V Praze dne 16.2.2011 
 
Přípravný výbor: 
1. Mgr. Marcela Blažková 
2. MgA. Jana Zháňalová 
3. Ing. Milena Burešová 

 
 


