Stanovy spolku
Double Cookies, z. s.

Havlíčkova 178, 266 01, Beroun

Čl. 1
Název, forma a sídlo
1. Spolek Double Cookies, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Berouně,
Havlíčkova 178, 266 01.
2. Spolek působí na celém území České republiky.
3. Grafická šablona oficiálního symbolu, který spolek při své činnosti používá, je dostupný na
webových stránkách spolku.

Čl. 2
Charakter a cíle spolku
1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů poskytujícím všestrannou
podporu osobám se zájmem o moderní formy vzdělávání, tanec, kulturní, společenské a
pohybové aktivity a to se zaměřením zejména na děti a mládež.
2. Hlavním cílem spolku je poskytovat prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, výchovy a
sportu. Podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež
a jejich rodinné příslušníky.

Čl. 3
Základní účely spolku
1. Základními účely spolku jsou:
a) pohybová, hudební a estetická výchova zejména dětí a mládeže i dospělých
b) podpora všestranného rozvoje osobnosti,
c)

rozvoj kolektivního cítění,

d) příprava na soutěže,
e) pořádání tanečních kurzů pro děti a mládež jednotlivých stylů street dance,
f)

prevence sociálně patologických jevů,

g) umožnění dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat,
h) důstojná reprezentace města členy spolku.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) pořádání tanečních kurzů pro děti, mládež a dospělé,
b) pořádání sportovních, turistických, humanitárních, kulturních a společenských
akcí, např. sportovní soutěže, dětské pobytové tábory, příměstské tábory,
víkendové akce, plesy, zájezdy, soustředění, apod.,
c)

podpora, organizace a pořádání vzdělávacích, kvalifikačních, rekvalifikačních a
dalších akreditovaných či neakreditovaných kurzů, přednášek, výstav či školení
pro děti, mládež, dospělé, lektory i pro odbornou a širokou veřejnost,
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d) tvorba a prodej vzdělávacích materiálů, reklamních a propagačních předmětů
souvisejících s předmětem činnosti,
e) pořádání tanečních programů a vystoupení pro jiné organizace, školy, na
společensko-kulturních akcích i pro veřejnost,
f)

příležitostné zapůjčení nebo pronájem audio nebo světelného vybavení v majetku
spolku jako jsou reproduktory, mikrofony, mixážní pult, laser osvětlení, taneční
podlaha apod.

Případný zisk z těchto činností slouží výhradně pro financování činnosti a správy
spolku.

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné
2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
3. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, telefon,
datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. U žádostí členů mladších 18-ti let
i jméno zodpovědného zástupce, jeho telefon, e-mail a vlastnoruční podpis.
4. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
6. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být
volen do těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c)

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

d) být informován o všech akcích a aktivitách spolku.

7. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) napomáhat dosahování hlavních cílů spolku,
c)

platit řádně a včas členské příspěvky,

d) dbát o dobré jméno spolku a nepoškozovat jej svým jednáním a chováním,
e) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
8. Osobám mladším 18 let může být na základě žádosti jejich zákonného zástupce radou
spolku uděleno přidružené členství.
9. Osobám starším 18 let může být uděleno přidružené členství na základě jejich žádosti.

2

10. Přidružené členství zakládá právo účastnit se veškeré života spolku s výjimkou hlasování
v orgánech spolku a práva volit a být volen do orgánů spolku. Ustanovení o povinnostech
člena spolku se použijí přiměřeně.
11. Spolek vede seznam všech členů, do kterého se zapisuje jméno, příjmení, datum
narození, telefon, e-mail a datum vzniku členství. V případě členů mladších 18-ti let i
jméno zodpovědného zástupce, jeho telefon a e-mail. Za správnou a úplnou evidenci
odpovídá předseda spolku. Seznam není veřejně přístupný.

Čl. 6
Zánik členství
1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení
důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
2. Pokud člen neuhradí kterýkoli z členských příspěvků.
3. O vyloučení rozhoduje předseda spolku.
4. Proti rozhodnutí předsedy o vyloučení se může člen odvolat ke členské schůzi, která
rozhodnutí buď potvrdí, nebo zamítne.

Čl. 7
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na desetileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně
tuto radu spolku odvolala,
c)

schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f)

schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
i)

vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda. Usnášeníschopná je, pokud
se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá
rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání,
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tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že dvě třetiny členů spolku podá ke svolání
podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku
s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci
rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je desetileté. Rada spolku se schází dle
potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a
zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen
do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech
věcech. Jeho funkční období je desetileté. Předseda je volený Radou spolku.

9. Na základě zmocnění předsedy mohou spolek zastupovat i ostatní členové Rady spolku.
Člen statutárního orgánu nemusí být současně členem spolku.

10. Členové Rady spolku jsou zproštěni členských příspěvků.

Čl. 8
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku a to individuálním. Předseda řídí činnost spolku
v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními Členské schůze po
celé své funkční období.
2. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné
naplňování poslání spolku.
3. Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku.
4. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a
loajalitou.
5. Do působnosti předsedy náleží:
a) svolávat Členskou schůzi,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
publikovat v rámci spolku,
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c)

posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat
tyto návrhy Členské schůzi,

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
f)

přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

g) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku
členům, pokud pro to existují závažné důvody,
h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,
i)

schvalovat interní organizační normy spolku.

Čl. 9
Hospodaření spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů, ze
státních příspěvků, z dotací, z grantů, z příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku.
Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost
podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí
být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle
spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj
vedlejší činnosti spolku.
3. Prostředky spolku lze použít k sociálním nebo charitativním účelům.
4. Prostředky spolku lze použít na úhradu mzdy zaměstnancům spolku či odměny za výkon
funkce dle stanov. Z prostředků spolku jsou hrazeny náklady na činnost spolku na
základě smluvních vztahů.
5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá předseda spolku dle
ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku.
7. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku lze upravit ve vnitřních
předpisech spolku.
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9. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. podpora dětí a mládeže při provozování
tanečních, pohybových a vzdělávacích aktivit. Volba právnické osoby připadá Radě spolku.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 26.6.2017. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.
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