Stanovy občanského sdružení
Článek 1. Název a sídlo
Sdružení vystupuje pod názvem Taurus Zlín o.s. a sídlí na adrese Vavrečkova 5673, Zlín,
PSČ 760 01, (dále jen sdružení).
Článek 2. Charakter sdružení
1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou
osobou podle českého práva.
2. Do první valné hromady zastupuje vznikající sdružení přípravný výbor, který rovněž svolává
první valnou hromadu.
Článek 3. Základní cíle sdružení
1. Rozvíjet fyzickou zdatnost členů a příznivců sdružení.
2. Popularizovat sport, pohybové a volnočasové aktivity mezi dětmi a mládeží.
3. Formovat pozitivní morální vlastnosti dětí a mládeže.
4. Upevňovat rodinné a mezilidské vztahy.
Článek 4. Formy činnosti sdružení
1. Zajistit místa a termíny pro pravidelné sportování členů sdružení.
2. Organizovat sportovní utkání a soustředění pro členy a příznivce sdružení.
3. Organizovat sportovní utkání, turnaje a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
4. Připravovat teambuildingové akce pro mládež, rodiny a příznivce sdružení.
Článek 5. Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být jakákoli fyzická osoba. Osoby mladší 18 let mohou být členy
sdružení pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí a zaplacením členského příspěvku.
4. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.
5. Členství ve sdružení zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení,
- úmrtím člena sdružení,
- nezaplacením členského příspěvku,
- závažným porušením Stanov sdružení
- zánikem sdružení,
- zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení.
Článek 6. Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
- účastnit se jednání členské schůze a valné hromady,
- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
- podílet se na činnosti a účastnit se akcí sdružení.

2. Člen sdružení má povinnost:
- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení,
- hájit zájmy sdružení, dodržovat vnitřní dohody a neprovádět žádné činnosti, které by byly
v rozporu se zájmy sdružení,
- účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
- platit členské příspěvky
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
Článek 7. Orgány sdružení
Orgány sdružení tvoří:
1. Rada sdružení
2. Předseda a místopředseda rady sdružení
3. Valná hromada
Článek 8. Valná hromada
1. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
2. Valnou hromadu svolává předseda podle potřeby, nejméně jednou ročně.
3. Valná hromada zejména:
- schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční
závěrku hospodaření,
- volí a odvolává členy rady sdružení,
- rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
- rozhodovat o zániku sdružení.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
6. Účast na valné hromadě je právo a povinnost každého člena. Neuznávají se plné moci a
jakékoli jiné zmocnění.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů.
8. Nesejde-li se nadpoloviční většina všech členů, svolá se opakovaná valná hromada, která je
usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina všech členů.
Článek 9. Rada sdružení
1. Rada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Funkční období členů rady je čtyřleté. Opakovaná volba členů rady na více funkčních období
je možná. Člen rady může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou
rezignací, doručenou radě sdružení.
4. Rada má nejméně tři členy.
5. Rozhoduje o změně stanov, přičemž změna je schválena, pokud pro ni hlasuje nadpoloviční
většina členů rady sdružení.
6. Je-li hlasování nerozhodné, má právo rozhodnout předseda sdružení.
7. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
8. Radu sdružení svolává předseda podle potřeby, nejméně jednou ročně.
9. Rada sdružení zejména:
- volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
- koordinuje činnost sdružení,

- svolává valnou hromadu,
- rozhoduje o změnách stanov,
- zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
- rozhoduje o přijetí za člena sdružení a zrušení členství,
- rozhoduje o výši poplatků a členských příspěvků.
9. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
10. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
11. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Článek 10. Předseda a místopředseda rady sdružení
1. Předseda rady naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem,
přijímá případné zaměstnance sdružení a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
2. Předsedu a místopředsedu rady volí rada sdružení ze členů rady.
3. Předseda rady je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod sdružení.
4. Předseda rady připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
Článek 11. Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.
2. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti
v souladu s cíli sdružení.
3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a
v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4 těchto stanov.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, který každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
5. Bankovní účet zřizuje předseda sdružení a tím mu zároveň vzniká podpisové právo.
Článek 12. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci po souhlasu členské
schůze bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou
blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do tří měsíců od ukončení
likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.
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