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Stanovy občanského sdružení

ŠEVČÍK- MORAVSKÝ FOKLÓRNÍ SOUBOR
»s v-J -

ČÁST I.

*1

Základní ustanovení

1) V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů a jeho

následujících změn jsou stanovy Ševčíku-Moravského folklórního souboru (dále jen

„sdružení“) základním právním dokumentem souboru, které je vymezeno těmito

základními údaji:

Název: Ševčík- Moravský folklorní soubor

Zkrácený název a legislativní zkratka pro vnitřní předpisy: Ševčík- MFS

Sídlo: Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám. SNP 1, 700 30, Ostrava-

Zábřeh

Typ: Občanské sdružení

pozn.: svým posláním navazuje na Moravský folklórní soubor (viz, příloha č.l)

2) Překlad názvu do anglického jazyka zní: The Sevcik-Moravian Folklore Ensemble

Zkrácený název a legislativní zkratka pro vnitřní předpisy: Sevcik-MFS

*2

Poslání a dlouhodobá orientace sdružení

1) Navázání na Činnost Moravského folklórního souboru

2) Udržování, rozšiřování a prezentace lidových (folklorních) tradic.

3) Prezentace lidových tradic v České republice i zahraničí.

4) Mimoškolní výchova dětí a mládeže v oblasti lidových tradic.

5) Popularizace folklóru ‚v oblastech uvedených v písm. 3) a 4).

6) Sběr lidových tradic, jejich uchovávání a rozšiřování pomocí dostupných médií (články

v médiích, audio a video nahrávky).
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7) Spoluprace s českymi a zahramčnimi organizacemi a institucemi jejichž činnost se

dotýká oblastí uvedených v písm. 3), 4) a 6).

ČÁST II.

Členství v sdružení

1) Členství ve sdružení je dobrovolné, členové sdružení jsou: řádní, nezletilí a přispívající.

2) Za řádného člena může být přijat občan s trvalým pobytem na území České republiky

starší 18-ti let.

3) Nezletilými členy jsou děti a mládež mladší 18-ti let.

4) Členství vniká přijetím a následným uhrazením zápisného.

5) Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím.

Člen, který nezaplatil členské příspěvky za příslušný kalendářní rok ztrácí výhody

člena (nemá právo hlasovat na členské schůzi). Členství člena, který dva po sobě jdoucí

roky neplní své členské povinnosti, individuálně řeší výbor sdružení.

Práva a povinnosti řádných členů a přispívajících členů

1) Práva:

Zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích, volit a být volen do

orgánů sdružení, obracet se na orgán sdružení se svými podměty, dotazy a stížnostmi,

odvolat se proti rozhodnutí orgánu sdružení, mají-li splněny své základní členské

povinnosti.

2) Povinnosti:

Dodržovat stanovy sdružení, obecně platné právní předpisy a plnit rozhodnutí orgánu

svazu, osobní pracovní účastí se podílet na činnosti sdružení, chránit majetek sdružení,

platit řádně členské příspěvky.

3) Důsledkem porušení nebo neplnění členských povinností může být:

Napomenutí nebo vyloučení.
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*5

Práva a povinnosti nezletilých členů

1) Práva:

Účastnit se ostatní činnosti sdružení, obracet se na orgán sdružení se svými podměty,

dotazy a stížnostmi, odvolat se proti rozhodnutí orgánu sdružení, mají-li splněny své

základní členské povinnosti.

2) Povinnosti:

Dodržovat stanovy sdružení, obecně platné právní předpisy a plnit rozhodnutí orgánu

svazu, osobní pracovní účastí se podílet na činnosti sdružení, chránit majetek sdružení,

platit řádně členské příspěvky (pozn.: placení příspěvků neplatí pro čestné členy).

3) Důsledkem porušení nebo neplnění členských povinností může být:

Napomenutí nebo vyloučení.

ČÁST III

*6

Struktura a orgány sdruženi

I) Členové sdružení se sdružují v jediné organizaci sdružení.

2) Členská schůze volí členy výboru.

3) Orgán sdružení vykonává svou činnost v rozsahu určeném stanovami. Jednání orgánu

upravuje jednací řád.

4) Ke přijetí návrhu usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů,

není-li stanovami nebo jednacím řádem upraveno jinak.

*7

Orgány organizace

Orgány sdružení jsou:

1) Členská schůze.

2) Výbor.
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3) Sdružení se může rozdělit nebo zaniknout, usnese-li se na torn členská sch~ůze. K

platnosti usnesení je třeba souhlasu dvou třetin jejich členů.

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

Svolává ji výbor dle potřeby, nejméně však 1 x ročně nebo požádá-li o to nadpoloviční

většina členů sdružení.

2) Členská schůze zejména:

Rozhoduje o všech záležitostech sdružení.

Schvaluje správu o činnosti a výsledcích hospodaření sdružení za minulé období, roční

účetní uzávěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok.

Volí nejméně tříčlenný výbor, může provést přímou volbu předsedy sdružení.

Rozhoduje o všech záležitostech sdružení.

Rozhoduje o rozdělení a zániku sdružení a o majetku sdružení v souladu s obecně

platnými právními předpisy.

Mění stanovy.

Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení.

Výbor sdružení

1) Výbor se skládá z předsedy sdružení, dvou místopředsedů a dalších členů výboru

zvolených členskou schůzí.

2) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými

schůzemi, zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem sdružení a

rozhoduje o všech záležitostech které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

3) Schůzi výboru svolává předseda či pověřený člen výboru. K platnosti usnesení je

zapotřebí nadpoloviční většiny všech jeho členů.

4) Funkční období výboru je 1 rok.
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*io
Zásady hospodaření a majetek sdružení

1) Sdružení hospodaří podle schválených hospodářských plánů a rozpočtů.

2) Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku.

3) Majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, pohledávky a jiná majetková práva.

4) Zdroje majetku jsou:

Stávající majetek a majetková práva.

Podíl z členských příspěvků a zápisného.

Výnosy vlastního hospodaření.

Výnosy z kapitálových fondů a úroky.

Dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, obcí a dalších právnických a ~zických

osob.

Jiné zdroje.

5) S majetkem sdružení se při zániku sdružení naloží dle rozhodnutí výboru. Nerozhodne

li výbor o tom jak bude s majetkem naloženo, připadne tento majetek státu.

*11

Statutární orgány

1) Jménem sdružení jedná předseda, místopředsedové, či jiné pověřené osoby které jsou

členy výboru. Tyto osoby podepisují též písemnosti a opatřují je razítkem.

2) Orgán sdružení může zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci

jiné členy sdružení, pracovníky sdružení, popř. další osoby.

3) Je-li k platnosti právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba podpisu

oprávněného zástupce.
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