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N o t á ř s k ý   z á p i s  
 
sepsaný dne čtvrtého srpna roku dvoutisícího dvacátého druhého (04. 08. 2022) mnou Mgr. Zdeň-
kou Pláničkovou, notářkou se sídlem v Plzni, v mé kanceláři v Plzni, Zbrojnická 229/1.  -----------  
 
----- Dostavili se účastníci, kteří prohlašují, že jsou svéprávní, tj. způsobilí samostatně jednat v roz-
sahu níže uvedeného právního jednání, o němž je pořizován tento notářský zápis, jejichž totožnost 
mi byla prokázána a to:  -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Filip Masařík, narozený 30. 08. 1981, pobytem Stráž čp. 307, 348 02 Stráž,  ----------------------  
 
2. Eva Coufalová, narozená 03. 12. 1980, pobytem 330 33 Úlice, Nová Jezná čp. 23,  --------------  
 
3. Claudia Zbranková, narozená 20. 03. 1993, pobytem Na Třešňovce 2209, 347 01 Tachov.  ---  
 

***** 
 
----- Shora uvedení účastníci dnes, přede mnou notářkou schvalují  Stanovy spolku v následujícím 
znění:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Stanovy spolku s názvem MŠ Leela z. s. 
 

Čl.1 - Název, forma a sídlo 

Spolek MŠ Leela (dále jen „spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Stráž 307, 348 02 Stráž. ----- 

. 

Čl. 2 - Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčily osoby usilující 

o provoz mateřské školky nebo dětské skupiny při základní škole Leela a zároveň usilující o místní 

rozvoj a zlepšování života občanů. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 3 - Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Poskytovat péči o dítě v dětské skupině nebo mateřské škole, ----------------------------------- 
b) sdružování osob ke komunitně vedenému místnímu rozvoji, ------------------------------------ 
c) vytváření podmínek pro realizaci a realizace národních rozvojových strategií a národních 

strategických plánů a rozvojových strategií a strategických plánů měst, obcí a MAS ----------------- 
d) ochrana přírody a krajiny ------------------------------------------------------------------------------- 
e) poskytování obecně prospěšných služeb a realizace aktivit v oblasti ochrany životního pro-

středí, v oblasti ochrany zdraví, prevence sociálně patologických jevů a v oblasti rozvoje a podpory 
komunit včetně podpory sociálního zemědělství, sociálního podnikání a lokálních producentů, --- 
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f) vzdělávací a osvětová činnost, činnost v oblasti prevence pro všechny věkové skupiny práce 

s dětmi a mládeží, seniory a osobami v produktivním věku, ----------------------------------------------- 
g) pořádání příměstských a pobytových táborů, ozdravných pobytů apod. ----------------------- 
h) ostatní činností je pronájem či podnájem prostor. ------------------------------------------------- 
 

Čl. 4 - Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: ----------------------------------------------------------------------- 

a) praktická činnost v oblastech zmíněných v čl. 3 -------------------------------------------------------- 
b) organizování kampaní a petičních akcí, ------------------------------------------------------------------- 
c) pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, přednášek, kulturních akcí, táborů, ozdravných po-

bytů a teambuildingů, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
d) účast ve správních i jiných řízeních, 
e) pořádání akcí pro děti a mládež, dospělé, seniory, znevýhodněné osoby, -------------------------- 
f) práce s dětmi a mládeží, dospělými, seniory, znevýhodněnými osobami, --------------------------- 
g) prosazování a realizace národních rozvojových strategií a strategických plánů a rozvojových 

strategií a strategických plánů měst, obcí a MAS. ------------------------------------------------------- 
 

Čl. 5 - Členství ve spolku 

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

vzniká dnem, kdy zakládající členové spolku rozhodnou o přijetí žadatele na základě jeho písemné 

přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné 

číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, vlastnoruční podpis žada-

tele a motivační dopis, proč chce být členem spolku. ------------------------------------------------------- 

 

2. Zakládající členové spolku o přijetí rozhodují na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. -- 

 

3. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní ustavující schůze spolku a je zapsána 

na listině přítomných. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Člen spolku má právo zejména: ------------------------------------------------------------------------------ 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů, ------------- 

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, --------------------------------------------------------- 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. --------------------------------------------- 

 

5. Člen spolku je povinen zejména: ---------------------------------------------------------------------------- 

- dodržovat stanovy, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- hájit zájmy spolku, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. ------------------------------------- 
 

Čl. 6 - Zánik členství 
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Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 

vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní 

třech po sobě jdoucích členských schůzí. --------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 7 - Orgány spolku 

A/ členská schůze ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B/ výbor spolku. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A/ Členská schůze ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) schválila případné změny stanov, -------------------------------------------------------------------------- 
b) zvolila na pětileté funkční období předsedu spolku, ---------------------------------------------------- 
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, ------------------------------------------ 
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov ------------------------------------------------------------ 
2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášení schopná je, pokud se zúčastní 

nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku ná-

hradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská 

schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. ------------------------------------- 

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. ------- 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. --------------------------------------------------- 

 

B/ Výbor spolku ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor má 3 členy, které jsou včetně předsedy výboru 

voleni členskou schůzí. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Výbor spravuje záležitosti spolku mezi členskými schůzemi, provádí usnesení členské schůze a 

rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti před-

kládá pravidelně zprávy členské schůzi. ------------------------------------------------------------------ 

3. Jednání jménem spolku - Jménem spolku jedná samostatně kterýkoliv člen výboru. ----------- 

4. Funkční období výboru je pětileté. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 8 - Hospodaření spolku 
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1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou 

schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vyna-

kládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.  

2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku na každé členské schůzi. ---------------------- 

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s 

příbuzným předmětem činnosti. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení 

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

 
***** 

 
----- Ve smyslu §§ 70 a 70a notářské řádu jako trvalý zástupce notáře   p r o h l a š u j i , že jsou 
splněny veškeré předpoklady pro sepsání notářského zápisu, jenž je podkladem pro zápis práv nebo 
skutečností zapisovaných do veřejného seznamu či rejstříku tj. že  ---------------------------------------  
 
a/ učiněné právní jednání je v souladu s právními předpisy,  ----------------------------------------------  
b/ učiněné právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem  
c/ byly splněny formality jednání:  ------------------------------------------------------------------------------  

- výpisem z katastru nemovitostí ohledně předmětné nemovitosti – sídla spolku,  ------------  
- předložených čestných prohlášení, dokladů o bezúhonnosti, dokladů o právní osobnosti 

předsedy a členů spolku a souhlasu se zápisem do veřejného rejstříku, čímž byla prokázána 
skutečnost, že pan Filip Masařík (data výše), paní Claudie Zbranková (data výše) a paní Eva 
Coufalová (data výše) jsou způsobilí k výkonu členů výrobu spolku k okamžiku založení 
spolku.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, tito jej po přečtení schvalují, pro-
hlašují za projev své vůle a na důkaz svého souhlasu jej přede mnou trvalým zástupcem notářky 
vlastnoručně podepisují.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
                                                                                          Filip Masařík v.r.  
                                                                                          Eva Coufalová v.r. 
                                                                                          Claudia Zbranková v.r. 
                                                 L.S. Mgr. Zdeňka Pláničková, notářka v Plzni 
                                                                                          Mgr. Zdeňka Pláničková v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 



.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 04.08.2022 pod číslem NZ 232/2022.

Stejnopis byl vyhotoven dne 04.08.2022
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