STANOVY SPOLKU
Taneční

studio LINIE z. s.

Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Tyto Stanovy jsou dokumentem spolku, který:
a) působí na celém území české republiky,
b) nese název Taneční studio LINIE z. s. (dále "Spolek").
2) Sídlem Spolku je Nerudova 655/1 O, 757 01 Valašské Meziříčí
3) Spolek je založený podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a sdružují se v něm děti, mládež, dospělí a senioři s cílem vytvářet podmínky pro
rozvoj a popularizaci sportu zejména sportovního tance a společenského tance jako
prostředku pro smysluplné využití volného času, rozvoje estetického cítění a terapie. Svou
povahou je zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací s právní subjektivitou a s
vlastním hospodařením.

Čl. li
Cíle

činnosti

1) Účelem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, smysluplného využití volného
času, estetického cítění a terapie dětí, mládeže, dospělých a seniorů.
2) Cílem je:
a) vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, kteráse realizuje
v členských subjektech, a to sportovních klubech, tělovýchovných svazech,
místních organizacích či spolcích,
b) provádění tance a tanečních sportů na rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni
včetně reprezentace české republiky, a dále také divadelních a umělecko
estetických forem tance.
3) Spolek rozvíjí činnost v těchto
a) Hlavní činnost

směrech:

- rozvoj a propagace tance, tanečních
národní a mezinárodní úrovni,
- podpora a rozvoj divadelních a

sportů

a

společenské

umělecko-estetických

zábavy na

forem tance,

- sdružení a zastupování zájemců - jednotlivců i kolektivních členů o
tělovýchovnou a sportovní činnost v oblasti tance a tanečních sportů a
provádění této činnosti,
- zvyšování pohybové a taneční úrovně členů a jejich příprava k důstojné
reprezentaci města, regionu, kraje a ČR,
- vytváří a zajišťuje činnost státní reprezentace v tanečních sportech,

-

pořádání vzdělávacích

akcí pro

členy

i

nečleny

Spolku,

- aktivní spolupráce s dalšími organizacemi, které vyvíjejí
stejných nebo příbuzných oborech,
-

činnost

ve

umožňuje dětem,

mládeži, dospělým, seniorům a občanům s tělesným/
zdravotním postižen lm a jejich sociálnímu okolí (rodinným příslušníkům)
přístup ke společné sportovní i volnočasové aktivitě,

- realizuje integrační a inkluzivní aktivity pohybového a uměleckého
charakteru pro členy i nečleny s postižením (ZTP) i bez něj,
- pořádání soutěží, prezentačních, společenských a vzdělávacích akcí a
dalších akcí podporujících hlavní činnost Spolku, jeho vztah k ostatním
občanům a institucím,
- napomáhání rozvoji

veřejného

života, kultury i sportu a zdraví

- správa majetku Spolku
b) Vedlejší

činnost

- k podpoře hlavní činnosti Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou
činnost.

Čl. Ill

Členství ve Spolku

1) Členem Spolku může být fyzická i právnická osoba.
2) Druhy
a)
b)
c)
d)

členství:

Vedoucí

člen

Řádný člen

Kolektivní člen
čestný člen

3) Pro

přijetí řádného člena

4) Pro

přijetí

vedoucího

5) Pro

přijetí

kolektivního

6) O

čestném členství

je

člena

potřebný

je

člena

potřebný

je

rozhoduje

souhlas jednoho

potřeba

člena představenstva.

souhlas všech vedoucích
souhlas jednoho

členů

Spolku.

člena představenstva.

představenstvo.

7) Členem Spolku se může stát každý, kdo podá přihlášku dle platných vnitřních předpisů
Spolku a uhradí členské příspěvky, v případě vedoucího členství musí být starší 18 let.
8) Kolektivní členem Spolku se
tanec a taneční sporty.

může

stát každá právnická osoba, jež sdružuje zájemce o

9) Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení ze Spolku členské schůzi,
b) rozhodnutím předsednictva o vyloučení,
c) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
d) úmrtím člena,
e) zánikem Spolku.

Čl.IV

Práva a povinnosti členů
1) Práva a povinnosti členů Spolku:
a) práva členů.
-

účastnit

-

být informován o všech akcích a aktivitách Spolku,

-

být informován o výsledcích

se všech akcí Spolku,

činnosti

Spolku.

b) povinnosti členů.

2)

-

aktivně

se podílet na činnosti Spolku,

-

plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,

-

řádně plnit
pověřen,

-

dodržovat stanovy Spolku,

funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl

-

platit řádně a včas členské příspěvky,
řádným členstvím ve Spolku,

-

oznámit Spolku všechny

-

jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno a zájmy Spolku.

změny

jakož i jiné poplatky související s

v osobních údajích,

Práva a povinnosti vedoucích členů
a) práva vedoucích členů
při

hlasovat

-

být informován o všech akcích a aktivitách Spolku.

-

být informován o výsledcích činnosti Spolku.

-

být nominován do

b) povinnosti vedoucích

rozhodování

členské schůze,

-

předsednictva

Spolku.

členů.

-

dodržovat stanovy,

-

platit řádně a včas členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s
vedoucím členstvím ve Spolku,

-

jednat tak, aby nebylo nepoškozeno dobré jméno a zájmy Spolku.

3) představenstvo vede seznam členů, který je neveřejný. Stejně tak vede seznam
evidovaných sportovců dle zákona o podpoře sportu.

Čl.

v

Orgány Spolku
1) Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) představenstvo jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) Kontrolní komise jako orgán kontrolní
orgánem Spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze Spolku náleží:
rozhodování o zásadních otázkách Spolku,
volba a odvolání předsedy, představenstva a kontrolní komise,
schválení výsledku hospodaření Spolku,
určení hlavních směrů činnosti Spolku.
členskou schůzi Spolku svolává předseda minimálně jednou za 2 roky hlasovací
právo mají vedoucí členové Spolku,
f) členskou schůzi může svolat vedoucí člen Spolku, mající písemný souhlas většiny
vedoucích členů Spolku
g) členská schůze rozhoduje o projednávaných věcech prostou většinou hlasů,

2) Nejvyšším
a)
b)
c)
d)
e)

h)

o záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze
jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina
přítomných vedoucích členů,

zasedání členské schůze je neveřejné,
zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze ve lhůtě
určené zákonem,
k) hlasováni per rollam je pripustné, projevi-li s tlm souhlas většina vedoucích tlenů v
časovém období 14 dnů před konáním samotné členské schůze. Konkrétní
podmínky stanoví předseda Spolku.

i)
j)

3)

členská schůze

Výkonným orgánem je představenstvo
a) představenstvo řídí činnost Spolku,
b) představenstvo Spolku je nejméně 3členné, je složené z předsedy Spolku a z členů
představenstva Spolku,
c) členy představenstva Spolku volí členská schůze Spolku, jejich funkční období je
čtyřleté,

d) zasedání představenstva svolává předseda Spolku obvykle 2x ročně,
e) předseda Spolku pověřuje ostatní členy představenstva dalšími funkcemi,
f) do působnosti představenstva Spolku patří zejména řízení činnosti Spolku v období
mezi členskými schůzemi a rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou těmito
stanovami svěřeny do výlučné pravomoci členské schůze,
g) svolávání členské schůze,
h) příprava podkladů pro jednání a rozhodování členské schůze,
i) schvalování vnitřních předpisů Spolku 0ednací a organizační řád, volební řád,
finanční řád, aj.),
j) vedení seznamu členů,
K) udělován! Cestného Clenstvr Spoll<u a vnItrnrch vyznamenáni a oceněni,
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I)
m)
n)
o)
p)

založení, změny a zrušení pobočných spolků,
zřizování odborných komisí,
rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků,
rozhodnutí o vyškrtnutí člena za podmínek těchto stanov,
rozhodnutí o adrese sídla Spolku.

4) Statutárním orgánem je předseda, který:
a) je oprávněn jednat samostatně jménem Spolku nebo určit k jednání svého
zástupce,
b) zabezpečuje a řídí činnost Spolku mezi zasedáními členské schůze Spolku za
pomoci představenstva,
c) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků Spolku
d) je volen členskou schůzí Spolku na období čtyř let,
e) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku týkajících se Spolku a
členské schůze Spolku.
5) Kontrolním orgánem je kontrolní komise:
a) je volena členskou schůzí na období čtyř let,
b) kontroluje veškerou činnost a hospodaření a o nálezech podává zprávy

členské

schůze

c) skládá se ze 3 členů, kteří si volí ze svého středu předsedu,
d) členství v kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí statutárního a výkonného orgánu.

Čl. VI
Pobočné

spolky

1) Představenstvo Spolku může založit, změnit a zrušit pobočné spolky Spolku dle potřeby, za
podmínek dále uvedených a za podmínek platné právní úpravy.
2) Pobočný spolek je právní osobností odvozenou od Spolku. V rozsahu své působnosti
vytváří podmínky pro svou činnost.
3) Spolek neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
4) Název pobočného spolku musí obsahovat název hlavního spolku v prvním či druhém pádu
jednotného čísla a vyjádření jeho vlastností Spolku.
5) Vymezení druhů členství a s tím spojená práva a povinnosti členů určí při založení
pobočného spolku představenstvo spolku hlavního.
6) Orgány pobočného spolku jsou členská schůze jako orgán nejvyšší a předseda, který je
statutárním zástupcem pobočného spolku. Předseda se jménem pobočného spolku
podepisuje tak, že k napsanému či natištěnému názvu pobočného spolku připojí svůj
podpis. Členskou schůzi svolává předseda, nejméně jednou za dva roky. Skládá se ze
všech členů pobočného spolku a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny
členů pobočného spolku s hlasem rozhodujícím. Usnesení přijímá většinou hlasů členů s
hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení.
Do působnosti členské schůze pobočného spolku náleží
1) rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku vyjma změny a zrušení pobočného
spolku, které je vyhrazeno představenstvu spolku hlavního,
2) volba a odvolání předsedy pobočného spolku,
3) volba zástupců pobočného spolku na členskou schůzi Spolku,

4) výsledku hospodaření pobočného spolku,
5) určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku.
Předseda pobočného
členské schůze

spolku zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku mezi zasedáními
Spolku.

Předseda

dále
1) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku a členské schůze Spolku,
2) rozhoduje o všech záležitostech pobočného spolku, vyjma těch, které spadají do výlučné
pravomoci členské schůze Spolku nebo orgánů Spolku.
3) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků pobočného spolku.

Čl. VII

Zásady hospodaření

Zdroje

příjmů:

1) majetek Spolku tvoří hmotný majetek a finanční prostředky získané především z členských
příspěvků, darů, dědictví, grantů, dotací a sponzorských darů apod.
2) Výdaje jsou likvidovány na

základě

usnesení

orgánů

Spolku.

3) Finanční prostředky Spolku jsou uloženy na účtu peněžního ústavu v české republice.
Podpisové právo k účtu mají členové představenstva.
4)

Hospodaření

Spolku se řldí obecně platnými právními
provádí kontrolní komise minimálně jednou ročně.

předpisy.

Kontrolu

hospodaření

Čl. VIII
Televizní vysílání a mediální využití

1) Členové Spolku souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu z činností
prováděných spolkem a jejich následného vysílání a zveřejnění v médiích. Právo na
čest a lidskou důstojnosti není tímto ustanovením dotčeno.
2) Souhlas dle odst.1 je dán na dobu jednoho roku od pořízení záznamu v počtu 3
vysílání nebo zveřejnění. U reklamních, výukových a archivních materiálů tento
souhlas platí bez časového a množstevního omezení.
3) Spolek je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a
mediálního zveřejnění (pořízení záznamu či dokumentu, smluvní zajištění televizního
vysílání apod.)

Čl.IX

Zánik Spolku
1) O zrušení Spolku může rozhodnout členská schůze Spolku, pokud jsou přítomny
nejméně 3/4 z celkového počtu členů s hlasem rozhodujícím, z nichž nejméně 2/3
tajným hlasováním rozhodnou o návrhu na zrušení kladně a současně jmenuje
likvidátora. Tento návrh musí být ohlášen předem v pozvánce k zasedání.
2) Není-li členská schůze na svém zasedání, na kterém má být rozhodnuto o zrušení,
schopna usnášet se, koná se 20 minut po jejím zahájení náhradní zasedání členské
schůze. Usnesení o zrušení Spolku pak může být přijato za účasti libovolného počtu
členů s hlasem rozhodujícím.
3) Likvidační zůstatek po provedení likvidace bez právního nástupce může být použit
pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické
osobě s posláním a hlavní činností obdobnou účelu a hlavní činností Spolku.
Ve Valašském Meziříčí, dne 30.9.2021
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Jarešová Helena

