
TK CrossDance Kolín 

 

 

Stanovy 
 

 

§ 1 

Název a sídlo 

 

Název občanského sdružení: Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. 

Používaná zkratka: TK CrossDance Kolín 

Sídlo: Lipanská 420, Kolín III, 280 02.  

 

/Dále ve stanovách jen jako „klub“/ 

 

§ 2 

Cíle klubu 

 

1. Cílem klubu je výuka, rozvoj a popularizace tance nejen jako společenského a kulturního 

prostředku, ale také jako sportu. Sportovní tanec v sobě spojuje pravidelnost fyzické 

přípravy i kulturní působení na děti a mládež, vylepšování tělesné kondice, pohybové 

koordinace a harmonický rozvoj osobnosti, a to s přihlédnutím na věk, pohlaví a fyzické 

schopnosti jedince. Současně s těmito cíly působit výchovně na děti a mládež jako 

prevenci kriminality a drogovou prevenci.  

  

2. Hlavní cíle a způsoby jejich plnění: 

 

a) taneční a pohybová výchova pro členy i nečleny klubu  

b) vytváření dalších tanečních příležitostí pro členy i nečleny klubu 

c) podpora členů na tanečních soutěžích 

d) pořádání tanečních vystoupení a soutěží 

e) pořádání seminářů, přednášek, diskusí a diskusních fór o tanci 

f) šíření informací o tanci 

g) pořádání akcí společenského, zábavního a rekreačního charakteru. 

 

§ 3 

Členství: vznik a jeho formy 

 

1. Formy členství: Řádné 

   Aktivní 

   Čestné 

   Mimořádné 

 

2. Řádnými členy jsou především děti a mládež se zájmem o tanec jako sport, kteří byli přijati 

vedením klubu na základě konkurzu, příp. mimořádně i bez konkurzu. Členem se stávají po 

odevzdání přihlášky, písemného souhlasu s pravidly klubu a zaplacením členského příspěvku. 

Členové mladší 15ti let jsou zastoupeni jedním zákonným zástupcem uvedeným v seznamu 

členů.   

 



3. Aktivními členy jsou především členové, kteří aktivně pracují na naplnění cílů klubu, nebo 

se jinak pravidelně podílí na činnosti klubu. Aktivního člena jmenuje vedení klubu. Aktivní 

členové tvoří poradní orgán vedení klubu. 

 

4. Čestným členem může vedení klubu jmenovat osobu, která významně přispěje k činnosti 

klubu, nebo jinak významně podporuje cíle klubu. Jedná se o poctu a vedení by mělo 

jmenování konzultovat se všemi aktivními členy. Čestnými členy se stávají automaticky 

členové vedení klubu, kteří ukončí svoji činnost, ale chtějí zůstat členy klubu. 

 

5. Mimořádnými členy se mohou stát osoby podporující cíle klubu. Může se jednat například 

o rodiče členů starších patnácti let. Jejich členství vzniká schválením žádosti o mimořádné 

členství vedením klubu.  

 

§ 4 

Orgány Klubu 

 

1. Orgány klubu jsou:  a) Valná hromada 

    b) Členská schůze 

    c) Vedení klubu 

    d) Finanční komise 

 

 

§ 5 

Valná hromada 

 

1.  Valná hromada je vrcholným orgánem klubu. Řádná valná hromada je svolávána vedením 

klubu jednou za 4 roky. Mimořádně svolá vedení klubu valnou hromadu v případě, že o to 

požádá členská schůze, nebo v případě nutnosti, pokud se na svolání shodne jednohlasně 

vedení klubu. 

 

2.  Valná hromada je svolávána prostřednictvím webových stránek klubu a mohou se jí 

zúčastnit pouze členové klubu, nebo osoby schválené vedením klubu, či nadpoloviční 

většinou členů přítomných na valné hromadě.  

 

3.   Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů klubu. 

Pokud se nesejde potřebný počet členů, sejde se do čtrnácti dnů náhradní valná hromada, 

která je usnášení schopná v každém případě.  

 

4.  Valná hromada především: 

  a) volí vedení klubu;  

  b) schvaluje změny stanov; 

  c) může rozhodnout o zrušení klubu, sloučení s jiným občanským sdružením, nebo o  

    změně právní formy klubu. 

 

5. Rozhodnutí dle bodu 4. písm. c) vyžaduje souhlas alespoň 3/4 většiny členů přítomných na 

valné hromadě. K ostatním rozhodnutím stačí souhlas nadpoloviční většiny členů 

přítomných na valné hromadě.   

 

 

 



§ 6 

Členská schůze 

 

1.   Členskou schůzi svolává vedení klubu jednou do roka. Mimořádně může být svolána ze 

závažných důvodů nebo pokud o to požádá alespoň třetina řádných členů klubu. 

 

2.   Členská schůze je svolávána prostřednictvím webových stránek klubu a mohou se jí 

zúčastnit pouze členové klubu. Hlasovat na členské schůzi však mohou pouze řádní a 

aktivní členové. 

 

3.   Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů klubu. 

Pokud se nesejde potřebný počet členů, sejde se do čtrnácti dnů náhradní členská schůze, 

která je usnášení schopná v každém případě. 

 

4.    Členská schůze především: 

  a) schvaluje výroční zprávu včetně hospodaření a rozpočtu na další rok; 

  b) volí členy finanční komise;  

  c) může mimořádně svolat valnou hromadu. 

 

5.  Ke všem  rozhodnutím členské schůze se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny 

přítomných členů oprávněných hlasovat.   

 

 

§ 7 

Vedení klubu 

 

1.   Vedení klubu naplňuje poslání klubu podle stanov a svého nejlepšího vědomí. Vedení 

klubu musí být alespoň tříčlenné a je voleno na 4 roky. Prvním vedením klubu je 

přípravný výbor. V dalších obdobích je vedení klubu voleno valnou hromadou.  

 

2.   Vedení klubu je rozděleno do následujících funkcí: 

 a) vedoucí klubu 

 b) hlavní trenér 

 c) tajemník 

 

Jeden člen vedení může zastávat nejvýše dvě funkce. Funkce a přesné rozdělení 

pravomocí si stanoví vedení na své první schůzi. 

 

3.   Vedoucí klubu, hlavní trenér a tajemník jsou statutárními zástupci klubu. Za klub se  

podepisují vždy dva statutární zástupci a to tak, že připojí své podpisy k názvu klubu; 

výjimkou je  podepisování příjmových či výdajových dokladů a potvrzení do 10 tis. Kč, 

kdy stačí podpis pouze jednoho statutárního zástupce. 

 

3. Vedení klubu především: 

 a) řídí klub a vystupuje za něj navenek, naplňuje cíle klubu; 

 b) přijímá řádné členy klubu, jmenuje aktivní a čestné členy, rozhoduje o žádostech o 

                mimořádné členství v klubu; 

 c) může vyloučit členy klubu; 

d) získává finanční prostředky pro činnost klubu od státních institucí i soukromých  

    firem a hospodaří s nimi tak, aby naplnil cíle klubu; 



e) svolává členské schůze a valné hromady; 

f) schvaluje další důležité dokumenty klubu, zejména pravidla, jednací a  

    volební řád a další; 

g) vede aktuální seznam členů klubu včetně zákonných zástupců; 

h) stanovuje výši členského příspěvku a jeho splatnost; 

i) zajišťuje členství klubu v organizacích, pokud je toto pro klub prospěšné. 

 

4.  Nominace jednotlivců, párů a skupin na taneční soutěže, vystoupení a akce související 

s naplňováním cílů klubu, tj. kdo, kdy a kde bude reprezentovat klub,  je výhradně 

v pravomoci hlavního trenéra. 

 

 

   

§ 8 

Finanční komise 

 

1. Finanční komise se stará o finanční záležitosti mezi vedením klubu a ostatními členy klubu. 

 

2. Finanční komise je nejméně jednočlenná a je volena z řad řádných členů a jejich zákonných 

zástupců na členské schůzi a její funkční období je dvouleté. Schází se alespoň dvakrát do 

roka k průběžné kontrole hospodaření klubu. Na členské schůzi navrhuje schválení nebo 

neschválení hospodaření. V případě neschválení musí podat odůvodnění. Členové finanční 

komise jsou jmenováni aktivními členy (vedením klubu). 

 

3. Ze svého středu si finanční komise volí pokladníka. Pokladník vybírá příspěvky členů, 

zálohy na kostýmy a případně další poplatky od členů. Dále eviduje veškeré příjmy a 

výdaje klubu a připravuje je pro zpracování účetnictví. 

  

 

§ 9 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Povinností všech členů je naplňovat cíle klubu. 

2. Členové klubu jsou povinni řídit se stanovami a dalšími pravidly schválenými vedením 

klubu. 

3. Řádní členové jsou povinni platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených 

vedením klubu, stejně jako další poplatky a zálohy stanovené vedením klubu. Aktivní, 

čestní a mimořádní členové jsou od poplatků osvobozeni. 

4. Řádní a aktivní členové mají právo účastnit se a hlasovat na členské schůzi, všichni 

členové pak na valné hromadě. 

5. Členové klubu mají právo účastnit se akcí klubu, podílet se na jeho činnosti, organizovat, 

nebo pomáhat s organizací akcí klubu, pokud jsou tím pověření vedením klubu. 

6. Řádní členové mají povinnost ohlásit hlavnímu trenérovi veškeré účasti na soutěžích a 

tanečních nebo pohybových vystoupeních. Příjmy z těchto vystoupení náleží klubu.  

 

 

 

 

 

 



§ 10 

Přestupní řád klubu 

 

1. V případě přestupu z tanečního klubu CrossDance Kolín do jiného klubu se odcházející 

zavazuje řídit přestupovým řádem ČSTS a příslušnou smlouvou o přestupu uzavřenou a 

schválenou mezi vedením klubu a novým tanečním klubem. 

2. Odcházející je povinen předložit soutěžní průkaz tanečníka k zápisu o ukončení členství. 

 

 

§ 11 

Hospodaření 

 

1. Klub hospodaří jako nezisková organizace, vede účetnictví a řídí se schváleným 

rozpočtem. 

2. Za hospodaření klubu zodpovídá vedení klubu a především tajemník. Zůstatek 

hospodaření je vždy převáděn do dalšího roku.  

3. Účetním obdobím je školní rok a to od vždy od 1. 9. do 31.8 následujícího kal. roku.  

4. Příjmy klubu jsou především 

a) členské příspěvky, poplatky, zálohy a další platby členů stanovené vedením 

b) dotace a příspěvky města a dalších státních orgánů 

c) sponzorské dary a výtěžky z reklam 

d) příjmy z příležitostných  tanečních a pohybových vystoupení, soustředění, 

individuálních tréninků pro členy i nečleny klubu a příležitostných akcí 

pořádaných klubem 

e) jiné příjmy. 

 

5. Získané prostředky jsou využívány zejména k 

a) zajištění činnosti klubu a naplnění jeho cílů 

b) hrazení nutných nákladů klubu (pronájem tréninkových prostor) 

c) nákupu látek, kostýmů, popř. bot a dalších doplňků  

d) vzdělávání trenérů i tanečníků, placení lektorů 

e) zajištění vystoupení a pořádání vlastních akcí 

f) pořízení hmotného i nehmotného majetku potřebného k zajištění cílů 

g) placení poplatků organizacím, jichž je klub členem 

h) hrazení služeb nutných k zajištění činnosti klubu (účetnictví, …) 

i) převodu do stipendijního fondu 

j) reklamní a propagační činnost klubu 

k) dalším drobným výdajům spojeným s činností klubu 

l) hrazení cestovného, startovného, vstupného a dalších nákladů vedení klubu 

m) hrazení dalších mimořádných nákladů klubu musí být schváleno vedením 

klubu) 

 

6. Vedení spravuje stipendijní fond. Příjmem tohoto fondu jsou především příjmy 

z individuálních vystoupení a akcí pořádaných klubem. Pravidla a částky pro převod do 

stipendijního fondu stanovuje vedení klubu. Využití fondu je čistě v pravomoci vedení. 

Může být použito především na příspěvky na vzdělávání členů, na kostýmy, taneční obuv, 

soustředění, důležité individuální soutěže a podobně. Stipendia mohou být používána buď 

jako sociální nebo jako motivační (odměnové). Součástí stipendijního fondu jsou 

automaticky sponzorské příspěvky pro konkrétního člena klubu, které mohou být 

poskytnuty pouze tomuto členovi pro výše uvedené účely. 



§ 12 

Symboly klubu 

 

1. Symboly klubu mohou členové využívat pouze se svolením vedení klubu a pouze dle 

grafického manuálu. 

2. Vedení klubu může používat razítko s názvem, adresou a IČO klubu. 

 

§ 13 

Zánik členství 

 

1. Členství zaniká především: 

 a) vystoupením člena z klubu podáním písemného oznámení vedení klubu (po  

    vrácení všech zapůjčených kostýmů a zaplacení všech nedoplatků); 

b) vyloučením člena vedením klubu pro nezaplacení členského příspěvku v termínu,  

    hrubé nebo časté porušení stanov či pravidel; 

c) odnětím mimořádného nebo čestného členství vedením klubu ze závažných důvodů; 

d) úmrtím člena; 

e) zánikem klubu. 

  

2. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení již zaplacených příspěvků.  

 

§ 14 

Ukončení činnosti klubu 

 

1. Klub může zaniknout rozhodnutím valné hromady, nebo jednohlasným rozhodnutím 

zakládajících členů. 

2. Při ukončení činnosti klubu je vedení povinno uhradit veškeré pohledávky. Pokud nebude 

dostatečná finanční hotovost, může prodat majetek klubu. Pokud nebudou ani v tom 

případě pohledávky uhrazeny, jsou členové povinni zaplatit mimořádný členský příspěvek 

na uhrazení pohledávek klubu. 

3. V případě, že po uhrazení pohledávek zůstane hotovost, je tato rozdělena mezi členy 

klubu rovným dílem. Zbývající majetek může výbor prodat, nebo převést na nevýdělečnou 

organizaci se stejným nebo podobným zaměřením. 

 

 

 

 

§ 15 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 

1. Zakládajícími členy a přípravným výborem jsou Naděžda Eretová, Vladimír Vidner a 

Jan Strnad. 

2. Stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 19. 9. 2008. 

 

 

 

Vladimír Vidner   Naděžda Eretová   Jan Strnad 


