Stanovy
Občanského sdružení
„Pohybové studio H o.s.“
I.
Obecná ustanovení
1.

Občanské sdružení „Pohybové studio H o.s.“ (dále jen „SDRUŽENÍ“) je
dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických osob založené v souladu se zákonem
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

SDRUŽENÍ je otevřené pro všechny osoby uvedené v odstavci 1., a to bez rozdílu
národnosti, rasy, barvy pleti, náboženského nebo politického přesvědčení, pohlaví a
sociálního postavení.

3.

SDRUŽENÍ je právnickou osobou, má právní subjektivitu a může svým jménem
vystupovat v právních i jiných vztazích.

4.

Sídlo SDRUŽENÍ se nachází na adrese Kouřimská 23, Praha 3, PSČ 130 00.
II.
Cíl činnosti

Hlavním cílem činnosti SDRUŽENÍ je vzdělávání svých členů v oblasti tanečního umění a
jemu spřízněných oblastech.
III.
Orgány SDRUŽENÍ
Výbor
1.

Výbor je nejvyšším orgánem SDRUŽENÍ.

2.

Výbor má pět členů. Výbor se skládá z předsedy SDRUŽENÍ a z dalších čtyř členů
SDRUŽENÍ. Prvními členy výboru jsou osoby tvořící přípravný výbor, které do jednoho
měsíce od založení SDRUŽENÍ zvolí ze svého středu předsedu SDRUŽENÍ a do pěti
měsíců od založení SDRUŽENÍ své další dva členy, a to ze členů SDRUŽENÍ.

3.

Funkční období členů není omezeno.

4.

Výbor je svoláván předsedou SDRUŽENÍ dle potřeby, nejméně však 1 x do roka. Musí
být svolán vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 všech registrovaných členů SDRUŽENÍ, a
to nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.
Výbor volí a odvolává :
 nové členy výboru, předsedu SDRUŽENÍ, tajemníka a pokladníka a rozhoduje o
délce jejich funkčního období. Členové výboru, předseda, tajemník a pokladník
mohou být zvoleni i opakovaně.

5.
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6.

Výbor má zejména tato oprávnění:
 vytvářet, měnit a rušit předpisy a stanovy SDRUŽENÍ
 schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet a základní směry
činnosti SDRUŽENÍ
 posuzovat činnost předsedy SDRUŽENÍ
 projednávat smlouvy o součinnosti dle § 16 zákona 83/1990 Sb. v plat.zn.
 projednávat a stanovovat případnou výši členských příspěvků a to na návrh
předsedy SDRUŽENÍ

7.

Výbor je schopný usnášení, jsou-li přítomni alespoň jeho 3 členové. Každý člen výboru
má při hlasování výboru jeden hlas.

8.

Jednání výboru je neveřejné. Právo účastnit se jednání výboru mají pouze členové
výboru.

9.

Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů.

10.

Funkce člena výboru zaniká:
 úmrtím člena výboru,
 odstoupením z funkce člena výboru (v tomto případě zaniká funkce dnem
doručení odstoupení na adresu sídla SDRUŽENÍ),
 odvoláním z funkce člena výboru předsedou SDRUŽENÍ (v tomto případě zaniká
funkce člena výboru dnem doručení odvolání z funkce člena výboru na adresu,
kterou sdělil příslušný člen jako svoji adresu při vzniku svého členství popř. na
adresu sdělenou členem později)
Pokud zanikne funkce člena výboru některému ze členů výboru (popř. více členům),
doplní zbývající členové/člen výboru volbou z členů SDRUŽENÍ do 6 měsíců počet
členů výboru na pět. V případě, kdy by zanikla funkce všech členů výboru, zvolí si
zbývající členové SDRUŽENÍ nový výbor.

Předseda
1.

Předseda je řídící a výkonný orgán SDRUŽENÍ.

2.

Předseda zastupuje SDRUŽENÍ navenek. Předseda je oprávněn jednat jménem
SDRUŽENÍ ve všech věcech, případně zmocnit k zastupování SDRUŽENÍ jinou
osobu (např. předsedou sdružení vybraného advokáta).

3.

Předseda má dále zejména tyto úkoly:
 připravuje jednání výboru, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi
jeho zasedáními
 svolává výbor
 pravidelně informuje členy SDRUŽENÍ o činnosti SDRUŽENÍ
 řeší otázky související s hospodařením SDRUŽENÍ
 vede dokumentaci o své činnosti
 zpracovává zprávu o činnosti
 předseda dále rozhoduje o způsobu voleb do výboru SDRUŽENÍ a zabezpečuje
jejich realizaci.

4.

Předseda vykonává další činnosti související s realizací cílů SDRUŽENÍ a dále je
oprávněn případně vytvářet další poradní a výkonné orgány k plnění krátkodobých i
dlouhodobých úkolů a cílů.
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5.

V případě nepřítomnosti předsedy nebo nemoci jej zastupuje tajemník, nebo jiný
předsedou sdružení pověřený registrovaný člen SDRUŽENÍ.

6.

Podepisování za SDRUŽENÍ se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému
označení Občanské sdružení „Pohybové studio H o.s.“ připojí předseda sdružení
(nebo jeho k tomu oprávněný zástupce) svůj vlastnoruční podpis.

7.

Předseda je oprávněn činit rozhodnutí spadající do kompetence výboru. Tato
rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším zasedání výboru.

8.

Předseda předkládá na jednání výboru zprávu o činnosti za uplynulé období.
IV.
Členství

1.

Členem SDRUŽENÍ se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, rasy,
barvy pleti, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví a sociálního postavení,
která souhlasila s cílem SDRUŽENÍ a zavázala se přispívat k jeho naplnění.

2.

Členství ve SDRUŽENÍ vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství a
zaplacením členského příspěvku ve výši a v souladu s přehledem členských
příspěvků (dále jen „PŘEHLED“), který vydává předseda SDRUŽENÍ po jeho
schválení výborem SDRUŽENÍ, a to vždy k 1. únoru a k 1. září příslušného
kalendářního roku a který se zveřejňuje na internetových stránkách sdružení. Proti
rozhodnutí předsedy o neschválení písemné přihlášky má uchazeč právo se odvolat
k výboru.

3.

Členství ve SDRUŽENÍ zaniká:
 úmrtím člena
 vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto
prohlášení na adresu sídla SDRUŽENÍ
 vyloučením, v případě že člen hrubě nebo opakovaně jedná proti zájmům a
poslání SDRUŽENÍ, popřípadě pokud nezaplatí členský příspěvek ve výši a
v souladu s PŘEHLEDEM (o vyloučení rozhoduje výbor).
V.
Práva člena

Každý člen SDRUŽENÍ má tato práva:
 účastnit se činnosti SDRUŽENÍ
 být volen do orgánů SDRUŽENÍ
 být informován o činnosti SDRUŽENÍ
 obracet se
svými požadavky, návrhy a stížnostmi na předsedu SDRUŽENÍ,
svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti
SDRUŽENÍ
 využívat pomoci a podpory SDRUŽENÍ v činnosti, vyplývajících z cílů SDRUŽENÍ
VI.
Povinnosti člena
1.

Každý člen SDRUŽENÍ je povinen:
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dodržovat řády a předpisy SDRUŽENÍ
přispívat k naplňování cílů SDRUŽENÍ
být evidován
řádně vykonávat svěřené funkce
řádně platit členské příspěvky
VII.
Majetek a hospodaření

1.

SDRUŽENÍ samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří podle ročního rozpočtu.

2.

Příjmy SDRUŽENÍ tvoří:
 členské příspěvky
 dary
 jiné příjmy

3.

Majetek SDRUŽENÍ je určen k plnění cílů vyplývajících ze stanov SDRUŽENÍ.

4.

Hospodaření SDRUŽENÍ se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy
vydanými SDRUŽENÍM.
VIII.
Zánik SDRUŽENÍ

1.

SDRUŽENÍ zaniká dobrovolným rozpuštěním.

2.

O zániku SDRUŽENÍ rozhoduje výbor SDRUŽENÍ.

3.

V případě zániku SDRUŽENÍ určí výbor likvidační skupinu, která provede majetkové
vypořádání.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Tyto Stanovy byly přijaty dne 10.06.2007 na ustanovujícím zasedání přípravného
výboru SDRUŽENÍ složeného z Kateřiny Kaňkové, nar. dne 28.06.1984, bydlištěm
Blahoslavova 233/6, Praha 3, PSČ 130 00, Veroniky Sequensové, nar. dne
08.06.1984, bydlištěm Kouřimská 23, Praha 3, PSČ 130 00 a Kláry Škofové, nar.
dne 17.05.1984, bydlištěm Dukelských hrdinů 22/971, Praha 7, PSČ 170 00.

2.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace SDRUŽENÍ Ministerstvem
vnitra ČR.
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