Tímto předkládáme s platností ke dni 31.7.2020
STANOVY SPOLKU
Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Název spolku: Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.
Zkráceně:
TaPS Magdaléna (dále jen spolek)
Sídlo: Liščí 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Čl. II.
Právní postavení
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o umělecké aktivity a
projekty v oblasti organizační,
pedagogické, vzdělávací, publikační i interpretační.
2. Spolek je právnickou osobou.
Čl. III.
Účel a předmět činnosti
1. Účelem spolku je:
a) soustavná pedagogická práce v oblasti volnočasových estetických aktivit
dětí a mládeže.
b) vytvářet projekty na principech syntézy pohybové, hudební, literárnědramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby.
c) vytvářet situace pro prezentování těchto projektů široké veřejnosti,
a to v klasickém i netradičním prostředí.
d) vytvářet projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků
v oblasti volnočasových estetických aktivit.
e) organizační zajištění uměleckých projektů.
2. Za tímto účelem spolek bude:
a) vyhledávat spolupráci s tvůrci a interprety v oblasti pohybové, hudební,
literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a
zabezpečovat dostatečnou vzdělanost členské základny ve všech těchto
oblastech.
b) vyhledávat kontakty a nabízet spolupráci ve smyslu odstavce 1.a)
c) zajišťovat vzdělávací kurzy pro veřejnost a propagovat tyto kurzy široké
veřejnosti.
d) vyhledávat kontakty s odborníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a
mládeže.
e) zajišťovat pro výše uvedenou uměleckou, pedagogickou a vzdělávací
činnost stálé prostory.

f) zajišťovat finanční prostředky pro naplňování cílů v umělecké, pedagogické
a vzdělávací činnosti.

Čl. IV.
Členství
1. členství vzniká
- u zakládajících členů dnem konání ustavující Valné hromady
- podáním písemné přihlášky Radě sdružení.
2. členství zaniká
- podáním písemné odhlášky Radě sdružení
- rozhodnutím Valné hromady
Čl. V.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) každý člen má jeden hlas, kterým rozhoduje při hlasování Valné hromady
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat je o jejich
vyjádření.
d) je povinen platit členské příspěvky, pokud o nich Valná hromada rozhodne.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
Čl. VI.
Orgány
Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada, je nejvyšším orgánem spolku
b) Rada - statutární orgán spolku volený valnou hromadou
má tři členy, v jejímž čele stojí ředitel
každý člen rady může jednat samostatně
c) Funkční období rady spolku je 10 let
Čl. VII.
Zánik spolku
1. spolek zaniká:
a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady.
b) rozhodnutím příslušných orgánů
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o způsobu
majetkového vypořádání.

Čl. VIII.
Pobočné spolky
a) pobočný spolek se zakládá rozhodnutím rady hlavního spolku.
b) rada hlavního spolku rozhoduje o založení, zrušení a přeměně pobočného spolku.
c) rada hlavního spolku určuje v souladu s ustanovením § 228 odst. 1 občanského zákoníku
rozsah práv a povinností pobočného spolku schválenými stanovami pobočného spolku.
d) v souladu s ustanovením § 229 odst. 4 občanského zákoníku za vznik dluhů pobočného
spolku ručí v plném rozsahu spolek hlavní.
Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
Z rozhodnutí Valné hromady může spolek vydat organizační a jednací řád.
za Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.
Ludmila Rellichová
člen rady, ředitelka

Magdaléna Pupík Rellichová
člen rady

Bohumír Rellich
člen rady

STANOVY POBOČNÉHO SPOLKU
Taneční a pohybové studio Magdaléna, pobočný spolek
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Název spolku: Taneční a pohybové studio Magdaléna, pobočný spolek
Zkráceně:
TaPS Magdaléna
Sídlo: Poštovní 2055/3, 466 01 Jablonec nad Nisou,
o předkládáme s platností ke dni 31.7.2020
Čl. II.
Právní postavení
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o umělecké aktivity a
projekty v oblasti organizační, pedagogické, vzdělávací, publikační i interpretační.
2. Spolek je podřízen hlavnímu spolku Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.
3. Spolek je právnickou osobou.
Čl. III.
Účel a předmět činnosti
1. Účelem pobočného spolku je:
a) soustavná pedagogická práce v oblasti volnočasových estetických aktivit
dětí a mládeže.
b) vytvářet projekty na principech syntézy pohybové, hudební, literárnědramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby.
c) vytvářet situace pro prezentování těchto projektů široké veřejnosti,
a to v klasickém i netradičním prostředí.
d) vytvářet projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků
v oblasti volnočasových estetických aktivit.
e) organizační zajištění uměleckých projektů.
f) zajišťování volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě prázdninových soustředění a
příměstských táborů
2. Za tímto účelem spolek bude:
a) vyhledávat spolupráci s tvůrci a interprety v oblasti pohybové, hudební,
literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby a
zabezpečovat dostatečnou vzdělanost členské základny ve všech těchto
oblastech.
b) vyhledávat kontakty a nabízet spolupráci ve smyslu odstavce 1. a)
c) zajišťovat vzdělávací kurzy pro veřejnost a propagovat tyto kurzy široké
veřejnosti.

d) vyhledávat kontakty s odborníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a
mládeže.
e) zajišťovat pro výše uvedenou uměleckou, pedagogickou a vzdělávací
činnost stálé prostory.
f) zajišťovat finanční prostředky pro naplňování cílů v umělecké, pedagogické
a vzdělávací činnosti.

Čl. IV.
Členství
1. členství vzniká
- u zakládajících členů dnem konání ustavující Valné hromady
- podáním písemné přihlášky Radě sdružení.
2. členství zaniká
- podáním písemné odhlášky Radě sdružení
- rozhodnutím Valné hromady

Čl. V.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) každý člen má jeden hlas, kterým rozhoduje při hlasování Valné hromady
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat je o jejich
vyjádření.
d) je povinen platit členské příspěvky, pokud o nich Valná hromada rozhodne.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
Čl. VI.
Orgány
Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada, je nejvyšším orgánem spolku
b) Rada - statutární orgán spolku volený valnou hromadou
má tři členy, v jejímž čele stojí ředitel
každý člen rady může jednat samostatně
c) Funkční období rady spolku je 10 let
Čl. VII.
Zánik spolku
1. spolek zaniká:
a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady.
b) rozhodnutím příslušných orgánů

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
Z rozhodnutí Valné hromady může spolek vydat organizační a jednací řád.
Ludmila Rellichová
člen rady, ředitelka

Magdaléna Pupík Rellichová
člen rady

Bohumír Rellich
člen rady

