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STANOVY 
 

 

Čl. I 

Název, sídlo, předmět a cíl činnosti 

 

1.1. Sdružení přijímá název „ Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení“ 

(dále jen Taneční klub). Sdružuje především aktivní členy Tanečního klubu, 

případně další občany se souhlasem Rady klubu. 

 

1.2. Sídlem sdružení je, vzhledem k možnosti změny místa působení tanečního klubu, 

byt zmocněné osoby - předsedy.  

Adresa: Ing. Radek Felcman, U Trojáku 4596, 760 05  Zlín 

 

1.3. Předmět činnosti Tanečního klubu. 

1.3.1.  Systematický rozvoj každého člena v oblastech: 

- pohybové, hudební a estetické výchovy 

- společenského, moderního i scénického tance ( popř. jiných tanců ) 

- kolektivního cítění 

- všestranného rozvoje osobnosti 

- příprava těch nejlepších na vrcholové soutěže 

1.3.2. Dále: 

- sponzorství 

- podnikatelská činnost v oblasti kultury 

Reklamní činnost a marketing 

1.3.3. Pořádání tanečních soutěží ve společenském, moderním a scénickém tanci 

( popř. jiných tancích ) 

1.3.4. Taneční vystoupení členů TK Fortuna Zlín  

 

 

 

Čl. II 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

2.1. Členem Tanečního klubu se může stát každý občan, který řádně vyplní přihlášku a 

zaplatí členský příspěvek. Rada klubu si ponechává právo omezit počet přijímaných 

členů na základě řádného konkursu, věku, nebo počtu členů. 

 

2.2.  Člen má právo volit a být volen do orgánů Tanečního klubu, podílet se na veškeré 

činnosti Tanečního klubu včetně jejího řízení a kontroly. Má právo předkládat 

návrhy na zlepšení činnosti Tanečního klubu, vznášet připomínky. 

 

2.3. Člen je povinen dodržovat stanovy Tanečního klubu, řídit se rozhodnutím orgánů 

Tanečního klubu a podílet se v souladu se svými možnostmi na jeho činnosti. Je 

povinen uhradit členský příspěvek ve stanovené výši a čase k tomu určeném. 
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2.4. Člen Tanečního klubu může kdykoli přispět dobrovolným příspěvkem na rozvoj 

činnosti klubu nebo jeho některé konkrétní činnosti. Příspěvek může být finanční, 

materiální nebo ve formě bezplatně vykonané práce resp. jiné formě činnosti. 

 

2.5. Členství končí dnem, do kterého člen přes opětovné vyzvání orgánů Tanečního 

klubu neuhradí členský příspěvek pro příslušné pololetí školního roku, nebo při 

jiném hrubém porušení stanov Tanečního klubu, včetně poškození dobrého jména 

klubu, nebo jeho členů a to vyloučením dle rozhodnutí Rady klubu. 

Dále odchodem na vlastní žádost schváleným Radou klubu, s tím, že se zavazuje 

řídit ustanoveními Přestupového řádu. 

 

Čl. III 

Orgány tanečního klubu 

 

3.1. Nejvyšším orgánem Tanečního klubu je SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ, popř. jejich 

zástupců. 

 

3.2. Výkonným a statutárním orgánem Tanečního klubu je RADA KLUBU, zčásti 

volena Shromážděním členů. Zvolení členové Rady klubu si ze svého středu volí 

místopředsedu, jednatele a hospodáře. 

 

3.3. Shromáždění členů, popřípadě jejich zástupců dále volí DOZORČÍ KOMISI, která 

je kontrolním orgánem Tanečního klubu. 

 

3.4.  Orgány Tanečního klubu mohou k lepšímu plnění svých úkolů vytvářet pomocné 

orgány a týmy. 

 

3.5.  Funkční období Rady klubu a Dozorčí komise je čtyřleté  a začíná začátkem 

školního roku ( dále taneční sezóny ). 

 

3.6.  Orgány uvedené pod bodem 3.1., 3.2, 3.3 jsou kolektivní orgány, mohou jednat jen o 

náležitostech, které spadají dle stanov do jejich působnosti a jsou způsobilé 

k usnášení jen v přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. 

 

3.7. Členům kolektivních orgánů nepřísluší za výkon funkce žádná finanční odměna. 

 

3.8.  V působnosti SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ( Zástupců ) je především: 

- přijímání změn stanov 

- volba Rady klubu 

- volba Dozorčí komise 

- kontrola veškeré činnosti klubu. 

 Shromáždění členů ( Zástupců ) je svoláváno Radou klubu nejméně 2x v taneční 

sezóně a to počátkem I. Pololetí a závěrem II. Pololetí. Rada je povinna svolat 

shromáždění, požádá-li o to nejméně polovina členů ( Zástupců ). 

V případě růstu počtu členů tanečního klubu se do Shromáždění členů volí z každé 

skupiny Tanečního klubu lichý počet Zástupců. Počet zástupců je závislý na počtu 

členů ve skupině. 
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3.9.  RADA KLUBU je oprávněna jednat jménem Tanečního klubu ve všech 

záležitostech. Vychází ve své činnosti z usnesení shromáždění členů, toto naplňuje a 

předkládá o své činnosti zprávy Shromáždění členů. Rada klubu je minimálně 5 

členná. Je tvořena z přípravného výboru ( představenstva Rady klubu, který ze svého 

středu volí předsedu přípravného výboru) a dále vždy minimálně jednoho voleného 

zástupce z každé Skupiny   Tanečního klubu. Zvolení členové Rady klubu si ze 

svého středu volí místopředsedu, jednatele a hospodáře. 

 Jménem Rady klubu jedná předseda popřípadě jiný pověřený člen Rady. 

 V působnosti Rady klubu je především: 

- vedení klubu ( vedení tréninků, vysílání na soutěže, schvalování akcí 

pořádaných Tanečním klubem, vysílání na semináře a soustředění aj. ) 

- vedení finančních záležitostí klubu ( členské příspěvky, využití limitů, 

mimořádné dotace aj. ) 

 

3.10. DOZORČÍ KOMISE je minimálně 3 členná. Je oprávněna dohlížet na dodržování 

stanov Tanečního klubu, kontroluje plnění usnesení Shromáždění členů a 

hospodaření Tanečního klubu. Je oprávněna požadovat předložení všech dokladů a 

poskytnutí informací jež požaduje za potřebné. Člen Dozorčí komise nemůže být 

členem Rady. 

 

 

Čl. IV 

Přestupní řád Tanečního klubu 

 

4.1.  V případě ukončení členství v Tanečním klubu se odcházející zavazuje nezahájit 

členství v jiném souboru, klubu, kroužku se zaměřením na společenský, moderní, 

popř. jiný tanec, dříve než čtyři měsíce ode dne odchodu z Tanečního klubu. 

 Dále se odcházející zavazuje nezúčastňovat se tanečních soutěží v oblasti tance 

v které působil u Tanečního klubu po dobu právě probíhající taneční sezóny, 

minimálně však 8 měsíců ode dne odchodu z Tanečního klubu.  

 Není-li Radou klubu stanoveno jinak. 

 Odcházející je povinen předložit svůj soutěžní průkaz tanečníka k zápisu o ukončení 

členství. 

 

4.2.  V případě přestupu z Tanečního klubu Fortuna do jiného tanečního klubu se 

odcházející zavazuje řídit přestupovým řádem ČSTS a příslušnou smlouvou o 

přestupu uzavřenou a schválenou mezi Radou klubu a novým tanečním klubem . 

 

 

Čl. V 

Hospodaření tanečního klubu 

 

5.1. Finanční příspěvky Tanečního klubu tvoří členské příspěvky, dary od jiných 

právních subjektů i fyzických osob, výnosy z akcí pořádaných Tanečním klubem a 

z podnikatelské činnosti Tanečního klubu. 

 

5.2.  Členský příspěvek činí částku, schválenou radou pro příslušné pololetí taneční 

sezóny a je splatný první měsíc příslušného pololetí. Jeho velikost se může lišit dle 

zařazení v kluba a za výjimečných okolností může být uhrazen z finančních 

prostředků Tanečního klubu. Slouží k hrazení nutných nákladů klubu ( pronájem 
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tréninkových prostor, placení lektorů, nákup materiálu, reklamní a propagační 

činnost klubu ), hrazení dalších mimořádných nákladů klubu musí být schváleno 

Radou klubu. 

 Taneční sezóna:   I. pololetí – 1.8. až 31.1. 

       II. pololetí – 1.2. až 31.7. 

5.3.  Každý člen ( každá skupina ) Tanečního klubu má vytvořen finanční limit, ze 

kterého jsou hrazeny jeho náklady na klubovou činnost ( cestovné na tan. soutěže, 

startovné, nákup materiálu apod. ). Použití limitu, případně další finanční příspěvky 

pro jednotlivce ( popř. skupinu ) z prostředků klubu schvaluje Rada klubu. 

 

5.4.  Limit člena Tanečního klubu je tvořen také LEKTORSKÝM PŘÍSPĚVKEM za 

vedení hodin Tanečního klubu. Částku za 1 hodinu schvaluje Rada klubu. 

 

5.5. Finanční prostředky ze sponzorských příspěvků, honorářů za vystoupení, popř. Jiné 

výdělečné činnosti v rámci Tanečního klubu ( mimo členské příspěvky a lektorské 

příspěvky uvnitř klubu ) se rozdělí pro potřeby Tanečního klubu a  limitu toho, 

komu byl finanční prostředek určen dle rozhodnutí Rady klubu. 

 

5.6.  Za správné hospodaření je odpovědná Rada klubu, která předkládá zprávu o 

hospodaření Shromáždění členů nejméně 1x ročně a k níž se vyjadřuje Dozorčí 

komise. 

 

 

Čl. VI 

Zánik sdružení ( Tanečního klubu ) 

 

6.1. Taneční klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 

z vůle nadpoloviční většiny členů Tanečního klubu, vyjádřené jednomyslným 

rozhodnutím Rady klubu. 

 

6.2. Taneční klub zaniká v případě pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra ČR o 

jeho rozpuštění. 

 

 

 

Ve Zlíně 20.6.2007 

 

Ing. Radek Felcman 

statutární zástupce – předseda Rady klubu 

 
 

 

 


