Zakládací listina ústavu
Zakládací listina Rodinné centrum Pastelka, z.ú. ----------------------------------------------------I.

Zakladatel --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Mgr. Alena Stejskalová, nar. 5.10.1977, bytem Otiskova 1, 628 00 Brno, vklad
500,- Kč (pět set korun českých), ----------------------------------------------------------2.
Mgr. Julie Jelínková, nar. 26.12.1972, bytem nám. Karla IV 4/4, 628 00 Brno,
vklad 500,- Kč (pět set korun českých), ---------------------------------------------------3.
Šárka Vodičková, Dis., nar. 5.8.1978, bytem Rotreklova 5, 628 00 Brno, vklad
500,- Kč (pět set korun českých). -----------------------------------------------------------

II.

Název a sídlo a identifikační číslo ----------------------------------------------------------------
Název: Rodinné centrum Pastelka, z.ú., ---------------------------------------------------
Sídlo: Nám. Karla IV. 4/4, 628 00 Brno,--------------------------------------------------
IČO: 26623765. -------------------------------------------------------------------------------

III.

Poslání ústavu ---------------------------------------------------------------------------------------Poslání ústavu je sdružovat, vzdělávat a pomáhat rodinám s dětmi, hájit jejich zájmy,
rozvíjet osobnost jednotlivých členů rodiny, podporovat zdravý životní styl,
mezigenerační soužití a komunitní život. ----------------------------------------------------------

IV.

Účel ústavu -------------------------------------------------------------------------------------------Pro dosažení účelu Rodinného centra Pastelka, z.ú. (dále jen RC Pastelka) vykonává
hlavní a vedlejší činnost. ---------------------------------------------------------------------------Hlavní činností ústavu je: ---------------------------------------------------------------------------------
realizovat aktivity a poskytovat služby sloužící k prevenci sociálně patologických
jevů společnosti, k prevenci sociálního vyloučení rodičů, na podporu sladění
pracovního a rodinného života jako provoz zařízení péče o děti, příležitostné
krátkodobé hlídání, dětské skupiny, mikrojesle nebo příměstské tábory, ------------
poskytovat odborné vzdělávací aktivity /kurzy, semináře, workshopy/ pro
veřejnost v oblasti výchovy, péče o dítě, zdravého životního stylu, v oblasti
rozvoje osobnosti jednotlivých členů rodiny, ---------------------------------------------
poskytovat odborné vzdělávací aktivity /kurzy, semináře, workshopy/ na podporu
zdravých partnerských i manželských vztahů a posilování rodičovských
kompetencí, ------------------------------------------------------------------------------------
organizovat zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro jednotlivé členy rodiny, -
realizovat publikační činnost, --------------------------------------------------------------
realizovat poradenskou a konzultační činnost, ------------------------------------------
pořádat a organizovat komunitní akce, ---------------------------------------------------
podporovat rovnost žen a mužů a jejich rovných příležitostí -------------------------- ,

prosazovat zájmy rodin na úrovni samosprávy městské části a statutárního města
Brna. -------------------------------------------------------------------------------------------Vedlejší činností ústavu je: --------------------------------------------------------------------------------
zpřístupnění prostor. --------------------------------------------------------------------------

V.

Orgány ústavu ----------------------------------------------------------------------------------------

Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a dozorčí rada. -------------------------------------VI.

Ředitel -------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

3.
4.

5.

VII.

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí jeho činnost, jedná jeho jménem
a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady.
Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit
samostatně. ------------------------------------------------------------------------------------Ředitel je povinen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, pro nějž
byl založen, řádné vedení účetnictví, plnění všech zákonných povinností s jeho
činností spojených, min dvakrát ročně informovat o stavu činnosti ústavu správní
a dozorčí radu a plnit další povinnosti stanovené touto zakládací listinou. Za
splnění těchto povinností je ředitel odpovědný správní radě. --------------------------Funkční období ředitele je pětileté a může být volen opakovaně. ---------------------Ředitel nemůže být členem správní rady nebo revizorem nebo dozorčí rady
ústavu, bude-li zřízena. Ředitel je oprávněn účastnit se jednání správní rady i
dozorčí rady s hlasem poradním. ----------------------------------------------------------Správní rada ředitele odvolá, pokud nezajistil řádné plnění povinností uvedených
v odstavci druhém, a to přesto, že byl jejím prostřednictvím k nápravě tohoto
stavu vyzván, nebo pokud i přes řádné plnění jeho povinností jedná způsobem,
který ústav navenek poškozuje. --------------------------------------------------------------

Správní rada -----------------------------------------------------------------------------------------1.
2.

3.

4.

5.

Správní rada je tříčlenný orgán, který dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav
založen a na řádné hospodaření s jeho majetkem. --------------------------------------Správní rada schvaluje: ---------------------------------------------------------------------a.
rozpočet ústavu, -----------------------------------------------------------------------b.
řádnou a mimořádnou účetní závěrku, ---------------------------------------------c.
výroční zprávu. ------------------------------------------------------------------------Správní rada rozhoduje o: ------------------------------------------------------------------a.
zrušení ústavu, -------------------------------------------------------------------------b.
vydání statutu a jeho změnách, ------------------------------------------------------c.
jmenování a odvolání ředitele a stanovení jeho mzdy, --------------------------d.
rozdělení hospodářského výsledku, -------------------------------------------------e.
odměňování členů správní rady a ředitele v závislosti na hospodářském
výsledku ústavu, -----------------------------------------------------------------------f.
změně sídla ústavu a to po předchozím vyjádření ředitele. ---------------------K rozhodnutí o zrušení ústavu je třeba písemný souhlas zakladatele. ----------------Jednomyslné stanovisko správní rady je potřeba k: -------------------------------------a.
změně zakládací listiny, --------------------------------------------------------------b.
přijetí rozhodnutí o zrušení ústavu, -------------------------------------------------c.
přijetí rozhodnutí o schválení statutu,----------------------------------------------d.
schválení rozpočtu ústavu a jeho změny, ------------------------------------------e.
rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku, ---------------------------------f.
rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele ústavu a stanovení jeho mzdy. --Ve zbylých případech se správní rada usnáší prostou většinou. ----------------------Správní rada se schází pravidelně dvakrát ročně. Mimo pravidelné schůzky se
správní rada může sejít na schůzi mimořádné konané zpravidla k řešení

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

VIII.

naléhavých otázek, pokud dá ke svolání této schůze předsedovi podnět ředitel,
nadpoloviční většina členů správní rady či dozorčí rada. ------------------------------Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a
předseda. Zápis je zaslán řediteli, dozorčí radě a zakladateli. ------------------------V čele správní rady stojí předseda, kterého si členové správní rady zvolí ze svého
středu. Předseda svolává zasedání správní rady, řídí jeho průběh a stará se o
komunikaci mezi správní radou, ostatními orgány ústavu a zakladatelem. ----------Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období člena
správní rady je pětileté.----------------------------------------------------------------------Pokud zanikne členu správní rady jeho členství, jmenuje zakladatel ústavu na
jeho místo člena nového, člen správní rady může být jmenován opakovaně. Pokud
tak zakladatel neučiní do dvou měsíců od okamžiku zániku členství daného člena,
jmenuje správní rada bez návrhu nového člena sama. ---------------------------------Správní rada odvolává členy správní rady. Důvody k odvolání člena správní rady
jsou: --------------------------------------------------------------------------------------------a.
člen přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce, ------------------b.
člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze
statusových listin ústavu, -------------------------------------------------------------c.
člen se opakovaně nezúčastňuje činnosti správní rady, -------------------------d.
člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat
ústavu. ----------------------------------------------------------------------------------K přijetí rozhodnutí může správní rada použít hlasování per rollam dle pravidel
stanovených v čl. IX této zakládací listiny. Člen se může zasedání správní rady
účastnit s využitím technických prostředků, které mu umožňují sledování
zasedání. ---------------------------------------------------------------------------------------a.
rozhodovat o sloučení s jiným ústavem. -------------------------------------------Členové první správní rady jsou: ----------------------------------------------------------
Mgr. Andrea Grigerová, dat. nar. 5.11.1973, Kosíkova 3, 628 00 Brno, -----
Mgr. Eva Kotyzová, dat. nar. 17.3.1979, Podhorní 36, 628 00 Brno, ---------
PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD., dat. nar. 9.5.1981, Hřbitovní 7, 628 00
Brno. -------------------------------------------------------------------------------------

Dozorčí rada -----------------------------------------------------------------------------------------1.
Dozorčí rada je 3 členný kontrolní a revizní orgán ústavu. ----------------------------2.
Dozorčí rada zejména: ----------------------------------------------------------------------a.
Dohlíží, zda ředitel a správní rada vykonávají působnost dle zákona a
v souladu se zakládací listinou a statutem, pokud byl vydán, ------------------b.
Kontroluje vedení účetnictví a přezkoumává účetní závěrky, -------------------c.
vyjadřuje se k výroční zprávě, -------------------------------------------------------d.
upozorňuje ředitele a správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy
na jejich odstranění, ------------------------------------------------------------------e.
nejméně jedenkrát ročně podává správní radě správu a své kontrolní
činnosti. ---------------------------------------------------------------------------------3.
Dozorčí rada je oprávněna: ----------------------------------------------------------------a.
nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené
údaje, ------------------------------------------------------------------------------------b.
svolat mimořádné zasedání správní rady, pokud to vyžadují zájmy ústavu. --4.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se správní rady. -----------------------------

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na veškerá porušení
zákonů, zakládací listiny nebo statutu, pokud byl vydán, na nehospodárné
postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti ústavu. Spolu s upozorněním
z předchozí věty je dozorčí rada oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě
lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud k nápravě nedojde, je správní rada povinna
neprodleně informovat zakladatele. -------------------------------------------------------Dozorčí rada se schází dvakrát ročně. Mimo pravidelné schůze se dozorčí rada
může sejít na schůzi mimořádné, konané zpravidla k řešení naléhavých otázek,
pokud dá ke svolání této schůze předsedovi podnět ředitel, kterýkoliv člen správní
nebo dozorčí rady. ---------------------------------------------------------------------------Z každého zasedání dozorčí rady je pořízen zápis, který podepíší zapisovatel a
předseda. Zápis je zaslán řediteli, dozorčí radě a zakladateli. ------------------------V čele dozorčí rady stojí předseda, kterého si členové dozorčí rady volí ze svého
středu. Předseda svolává zasedání dozorčí rady, řídí jeho průběh a stará se
komunikaci mezi dozorčí radou, ostatními orgány ústavu zakladatele. --------------Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel ústavu. Funkční období člena
dozorčí rady je sedmileté a je možné jej jmenovat opakovaně. ------------------------Členové první dozorčí rady jsou: ----------------------------------------------------------
PharmDr. Lucie Zendulková, dat. nar. 4.5.1980, Zahradníková PhD.,
Hřbitovní 7, 628 00 Brno, ------------------------------------------------------------
Petr Jelínek, dat. nar. 25.3.1978, nám. Karla IV 4/4, 628 00 Brno, -----------
Ing. Oldřich Janda, dat. nar. 7.11.1980, Václavkova 1134/26, 615 00Brno. -

IX.

Hlasování per rollam -------------------------------------------------------------------------------Ústav si stanovuje tento způsob a tyto podmínky platnosti pro hlasování per rollam
mezi členy správní nebo dozorčí rady: -----------------------------------------------------------a.
iniciátorem hlasování per rollam může být kterýkoliv člen správní rady, -----------b.
hlasování per rollam probíhá e-mailem, --------------------------------------------------c.
lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je pětidenní (5 kalendářních
dnů) a začíná běžet první den po doručení otázky, --------------------------------------d.
každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy
při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho email obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu, -----------------------------e.
iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy
„požadovat potvrzení o přečtení“, ---------------------------------------------------------f.
iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději
do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování všem členům správní rady, ----------g.
rozhodnutí per rollam nabývá účinnosti potvrzením předsedou správní rady, ------h.
hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším setkání
správní rady. Podklady do zápisu předá iniciátor hlasování per rollam. -------------

X.

Statut --------------------------------------------------------------------------------------------------Je-li to účelné, vydá správní rada statut ústavu a upraví v něm vnitřní organizaci
ústavu a podrobnosti o jeho činnosti. -------------------------------------------------------------

XI.

Audit---------------------------------------------------------------------------------------------------Účetní závěrku a výroční zprávu ústavu ověřuje auditor, pokud výše čistého obratu
ústavu překročí deset milionů Kč anebo pokud to určí Správní rada. ------------------------

XII.

Účetnictví a výroční zpráva-------------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené
s hlavním předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s provozem vedlejší
činnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------Výroční zpráva ústavu obsahuje mj. významnější údaje o činnosti a hospodaření
ústavu a o případných změnách zakládací listiny nebo změnách členství v
orgánech ústavu. -----------------------------------------------------------------------------Ústav uveřejní výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního
období uložením do sbírky listin. ------------------------------------------------------------

XIII.

Hospodaření ústavu --------------------------------------------------------------------------------1.
Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě
nákladů na vlastní správu. ------------------------------------------------------------------2.
Ústav se nesmí bez předchozího souhlasu zakladatele zúčastnit na podnikání
jiných osob. ------------------------------------------------------------------------------------3.
Ústav nesmí poskytnout zálohu, zápůjčku, úvěr nebo zajištění dluhu žádnému
svému z členů správní rady, svému řediteli a osobám jim blízkým. -------------------4.
Ústav se nesmí podílet na majetkové podpoře politických stran a politických
hnutí. --------------------------------------------------------------------------------------------

XIV.

Závěrečná ustanovení ------------------------------------------------------------------------------1.
O změnách zakládací listiny rozhoduje i za existence ústavu zakladatel. ------------2.
Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu správní
rada. K rozhodnutí správní rady o změně účelu ústavu a zrušení ústavu, je
vyžadován souhlas soudu. -------------------------------------------------------------------3.
V případě zrušení ústavu bude zůstatek z likvidace předán jiné právnické osobě,
která realizuje obdobný účel. ---------------------------------------------------------------4.
Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní poměry tohoto ústavu
občanským zákoníkem.------------------------------------------------------------------------

