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ST A N O V Y
TC R.A.K., z.s.
----------------------------------------------------------------I.
Název
1. Spolek s názvem TC R.A.K., z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek
členů, kteří provozují sport, kulturu, tanec, organizační a osvětovou činnost
2. Sídlem spolku je adresa: Levín 34, 267 01 Králův Dvůr.
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
4. Spolku bylo přiděleno IČO: 26648032
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností je
a) uspokojování kulturních a sportovních potřeb svých členů a široké veřejnosti, zvláště
v oblasti tance
b) vzdělávání lidí se zájmem o tanec a pohyb vůbec
c) pořádání sportovních a kulturních akcí pro členy i pro širokou veřejnost
d) podporovat talentované členy
e) budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení
f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury,
zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti
a osvětovou činností
2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečně činnosti a tím vytvářet ekonomickou
základnu pro plnění svých cílů. Spolek může vypracovávat dotační žádosti a realizovat
projekty směřující k naplnění účelu spolku.
3. Spolek je spolkem dětí a mládeže ve smyslu definice Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a je spolkem provozujícím Veřejně prospěšnou činnost.
4. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační i hospodářskou podporou vytváří
spolek prostředí pro zapojení zájemců o rekreační formu tance i pro dosažení nejvyšší
sportovně-umělecké úrovně nejlepších jednotlivců v místě své působnosti.
III.
Členství
1. Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky schválené předsedou a
zapsáním do seznamu členů.
2. Členství ve spolku není omezeno věkem ani národností.
3. Členství může být:
· individuální – na dobu určitou 1 roku
· individuální – jednodenní nebo vícedenní
· skupinové – jednodenní nebo vícedenní
4. U individuálního členství na dobu jednoho roku může předseda prodloužit členství
na žádost člena o další rok

5. K vystoupení ze spolku muže dojít kdykoliv, ale povinností vystupujícího je oznámit
toto písemně nebo ústně předsedovi. Vystoupení ze spolku může být bez udání
důvodu. Vystoupením ze spolku se člen nezprošťuje odpovědnosti za závazky, které
vznikly ke dni vystoupení.
6. Členství zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě určené předsedou
dodatečně ve výzvě k zaplacení.
7. Výkonný výbor může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen spolku závažným
způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno spolku,
přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku
písemně upozorněn. O vyloučení musí být člen vyrozuměn písemně, členství ve
spolku zaniká dnem doručení písemného oznámení o vyloučení. Vyloučený člen se
nezprošťuje odpovědnosti za závazky, které vznikly ke dni vyloučení.
8. Členství zaniká smrtí člena.
IV.
Základní práva a povinnosti člena
Člen s individuálním členstvím na dobu určitou na dobu 1 roku má právo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Účastnit se akcí pořádaných spolkem
Volit a být volen do orgánů spolku po dosažení věku 15 let
Přesvědčit se o hospodaření spolku
Být informován o činnosti spolku
Účastnit se jednání spolku, jedná-li se o činnost či chování člena
Ukončit kdykoliv své členství

Člen s ostatním členstvím má právo:
1. Účastnit se akcí pořádaných spolkem
Člen má povinnosti:
1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
2. Chránit a zvelebovat majetek spolku
3. Dle svých možností a schopností přispět k dosažení cíle spolku
4. Řádně a včas platit členské příspěvky stanovené výkonným výborem. Výše a splatnost
členských příspěvků bude vždy vyhlášena k 31. 8. na následující školní rok prostřednictvím
finančního řádu. Výše dodatečných členských příspěvků bude vyhlášena vždy nejpozději
k 31.12.
5. V případě porušení povinnosti zaplatit členský příspěvek řádně a včas, zaplatit smluvní
pokutu ve výši splatného sjednaného členského příspěvku v termínu splatnosti 10 dnů poté, co
bude písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty členovi spolku příp. jeho zákonnému
zástupci doručena.
V.
Orgány spolku
Do orgánů může být zvolena jen osoba starší 18 let. Zvolený orgán setrvá po skončení
volebního období, odvolání či rezignaci ve své funkci až do zvolení nového orgánu.
Spolek spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím těchto orgánů:
1.
shromáždění delegátů
2.
výkonný výbor

3.
4.

předseda
kontrolní komise

1. Shromáždění delegátů
Svolává je předseda nejméně jednou za pět let. Počet delegátů odpovídá přibližně 3 % členské
základy. Delegáty volí členové spolku starší 15 let, delegát musí být starší 15 let.
Shromáždění delegátů volí členy výkonného výboru.
2. Výkonný výbor
Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku, je tříčlenný, schází se
nejméně jednou za rok, je písemně svoláván předsedou. Výkonný výbor se skládá vždy
minimálně ze dvou členů přípravného výboru TC R.A.K., z.s a jednoho doplňujícího člena.
Volební období je desetileté a po jeho skončení mohou být stávající členové výkonného
výboru opět zvoleni. Při hlasování výkonného výboru platí rovnost hlasů. Výkonný výbor
může být svolán, jestliže o to požádá písemně alespoň jeden jeho člen. K tomu, aby byl výbor
usnášení schopný, je nutná účast minimálně dvou členů. Při hlasování rozhoduje většina hlasů
zúčastněných.
Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:
1. přijímat a měnit stanovy
2. volit a odvolávat předsedu
3. volit a odvolávat Kontrolní komisi
4. rozhodovat o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem
5. stanovovat finanční řád
6. schvalovat Zprávu o hospodaření
3. Předseda
Předseda je statutárním orgánem. Je volen výkonným výborem. Volební období je desetileté.
Po skončení volebního období může být opětovně zvolen.
1. Jedná jménem spolku se státními orgány, právnickými a fyzickými osobami.
2. Vyjednává podmínky o pronajatých prostorách – energie, výše nájemného, údržba atd.
3. Vyjednává podmínky o pořádaných a spolupořádaných akcích.
4. Zajišťuje úhradu závazků z účtu i z pokladny spolku a podepisuje příkazy k úhradě.
5. Uzavírá smlouvy.
6. Zajišťuje účet u peněžního ústavu.
7. Uzavírá pracovně právní vztahy.
8. Zajišťuje jednání s finančním úřadem, OSSZ a zdravotní pojišťovnou zaměstnanců.
9. Odpovídá za účetnictví (k vedení účetnictví může pověřit účetní firmu).
10. Přijímá a vybírá lektory, učitele tance
4. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
spolku
2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu a člena výkonného výboru
3. Funkční období členů kontrolní komise je desetileté.
4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům spolku.
5. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku
b) kontrola s nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů

VI.
Zásady hospodaření spolku
1. Na běžném účtu se budou sdružovat finanční prostředky sloužící k úhradě závazků
sdružení (nájemné, doprava, kostýmy, mzdy, platby pojistného, licenční
poplatky, náklady na pořádání akcí apod.). Pokud to vyžaduje situace, je možný
příjem peněz i placení v hotovosti. Vedením pokladny je pověřen předseda.
2. Zdrojem příjmů budou
a) členské příspěvky
b) příjmy dosahované z hlavní činnosti
c) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
d) dotace, granty
e) dary od fyzických i právnických osob
f) příjmy za reklamu
g) výtěžky z pořádaných akcí
h) příslušenství pohledávek a smluvní pokuty.
3. Každoročně do 30 dnů po skončení termínu pro podání přiznání daně z příjmů
právnických osob předloží předseda zprávu o hospodaření výkonnému výboru.
4. Majetek spolku je vlastnictví spolku jako celku.
5. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.
6. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace
za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Sdružení delegátů. Likvidační
zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům
s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným
účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či
jiného veřejného rozpočtu, naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle
rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
VII.
Seznam členů
1. Seznam členů je neveřejný.
2. Seznam členů obsahuje následující údaje:
· jméno a příjmení
· bydliště
· rodné číslo
· telefon
· u osob mladších 15 let jméno a příjmení zákonného zástupce
3. Zápis do seznamu členů provádí předseda nebo jeho asistentka.
4. Po ukončení členství jsou členové vymazáni z aktuálního seznamu členů
5. Po uplynutí zákonného lhůty pro uchovávání dokladů pro finanční kontroly budou seznamy
členů skartovány.

Tyto stanovy byly přijaty a schváleny výkonným výborem dne 23. září 2016 v sídle spolku.

