STANOVY
občanského sdružení
Pomáháme tancem, o.s.
Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1. Název sdružení je: Pomáháme tancem, o.s. (dále jen „sdružení“).
2. Sídlem sdružení je Prostějov, Žižkovo nám. 4, číslo popisné 89, PSČ 796 01, webová
adresa je www.pomahametancem.eu
3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační
jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
4. Sdružení je právnickou osobou.
5. Sdružení je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují občané
dobrovolně na základě společného zájmu.
Čl. II
Cíle činnosti
1. Podpora zdravotnických zařízení, zejména onkologických a pečujících o dlouhodobě
nemocné.
2. Podpora a navázání spolupráce s neziskovými organizacemi, jejichž cíle se ztotožňují
s cíly sdružení.
3. Popularizace a propagace společenského tance a kulturního cítění u široké veřejnosti.
4. Zvyšování povědomí o stavu zdravotnických zařízení a jejich pacientů.
Čl. III
Formy činnosti
1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení
2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností
v oblastech kultury, společenského tance a smysluplného trávení volného času, zejména:
- organizace charitativních plesů,
- organizace kulturních akcí za účelem podpory zvoleného subjektu,
- kooperace s jinými sdruženími majícími podobné cíle,
- provoz webových stránek a soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i
vně),
- osvětová, kulturní a společenská činnost.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.
Čl. IV
Členství ve sdružení
1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší
15 let.
2. Členy do sdružení přijímá rada sdružení.
3. Na členství ve sdružení není právní nárok.
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4. Členství ve sdružení zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení,
- rozhodnutím rady sdružení o vyloučení,
- odmítnutím zaplatit členský příspěvek,
- úmrtím člena.
Čl. V
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Práva členů sdružení jsou:
- účastnit se veškeré činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
- účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen,
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
- obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Povinnosti členů sdružení jsou:
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení,
- podle svých možností se účastnit dobrovolnou prací na činnosti sdružení,
- svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst sdružení,
- platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.
Čl. VI
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
- valná hromada,
- předseda sdružení,
- rada sdružení.
Čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně.
2. Valnou hromadu svolává rada sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li
přítomná alespoň polovina členů sdružení. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o
to více než 1/3 členů sdružení.
3. Hlasovací právo je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování. Valná
hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů.
4. Valná hromada má tato výlučná oprávnění:
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 4/5 většiny všech členů sdružení,
- schvaluje rozpočet, výroční zprávu sdružení a roční závěrku hospodaření,
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
- volí a odvolává radu sdružení,
- schvaluje odměny členům rady sdružení,
- stanovuje výši členských příspěvků.
Čl. VIII
Předseda sdružení
1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají
předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení
samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc
k zastupování další osobě.
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2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady sdružení a plynulý chod sdružení.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení a valné hromady, a to i
s ohledem na předchozí podněty ze strany členů sdružení.
4. Předsedu volí rada sdružení.
Čl. IX
Rada sdružení
1.
2.
3.
4.

Rada sdružení je minimálně tříčlenná.
Členství v radě sdružení vzniká volbou na valné hromadě na období dvou let.
Rada sdružení ze svého středu volí předsedu a tajemníka sdružení.
Rada sdružení řídí sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Rada sdružení:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,
- zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
- navrhuje případné změny stanov, cílů a forem činnosti sdružení, aj.
- koordinuje činnost sdružení,
- rozhoduje o vzniku a zániku členství.
5. Radu sdružení svolává předseda nejméně třikrát ročně.
Čl. X
Zásady hospodaření

1. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
2. Příjmy sdružení tvoří zejména:
- příspěvky členů,
- dary a odkazy,
- dotace státu, kraje nebo obce a jiných organizací, granty,
- příjmy z případných kulturních akcí.
3. Za hospodaření odpovídá rada sdružení.
Čl. XI
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady,
- rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. V případě zániku bude o případném způsobu majetkového vypořádání rozhodovat rada
sdružení.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. První valná hromada musí být svolána do 30 dnů ode dne registrace sdružení. Svolává ji
přípravný výbor.
3. Přípravný výbor vede sdružení až do jeho první valné hromady.
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