
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MESA

I.
ZáKlADNÍ USTANOVENÍ

Občanské sdružení MESA (dále jen sdružení) je dobrovolná, otevřená, nezisková a politicky 
nezávislá organizace.

Sdružení je právnická osoba, která je oprávněna svým jménem nabývat práv a povinností 
a zavazovat se. 

Sídlem sdružení je Praha. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Sídlo: 101 00 Praha 10, Ruská 804/58

II.
POSláNÍ SDRUŽENÍ

Hlavním posláním sdružení je rozvíjet činnost pro podporu a rozvoj soudobé taneční tvorby 
a všech žánrů s ní souvisejících.

Vedle vlastní umělecké tvorby se zabývá navazováním a podporou mezinárodních kontaktů 
a pomáhá tak rozvoji tanečního umění a pohybového divadla u nás. Přednostně se zaměřuje na 
původní domácí tvorbu nezávislých umělců. 

III.
ČlENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Členem sdružení se může stát každý občan republiky, bez ohledu na názorové přesvědčení, 
politickou příslušnost nebo národnost. Je přijat na základě profesionálního a morálního profilu.

Členství vzniká na základě vykonaného hlasování valné hromady sdružení. O výsledku hlasování je 
veden zápis. Uvedeným datem hlasování vzniká členství ve sdružení. První valnou hromadu tvoří 
zakládající členové.

Členství ve sdružení zaniká:
a) smrtí
b) vzdáním se členství
c) zrušením členství valnou hromadou sdružení
d) zánikem sdružení

Každý člen sdružení má právo zúčastnit se valné hromady, podávat návrhy a doporučení, volit a být 
volen, hlasovat v základních otázkách a tímto se podílet na jeho činnosti. 

Povinností členů sdružení je chránit dobré jméno sdružení a napomáhat šíření jeho dobrého jména. 

IV.
ORgáNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou: 
— Valná hromada
— Ředitel sdružení
— Revizor



Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada. Valná hromada je svolávána Ředitelem sdružení 
nejméně jedenkrát za dva roky. 

Valná hromada rozhoduje o otázkách sdružení hlasováním. Rozhoduje prostá většina přítomných 
hlasů. Každý člen sdružení má rovné hlasovací právo.

Valná hromada přijímá stanovy a jejich úpravy či změny a další základní organizační 
a jiné normy sdružení, stanoví výši členských příspěvků (v případě, že bude rozhodnuto takovéto 
příspěvky organizovat), dále volí a odvolává Ředitele sdružení, rozhoduje o přijetí nového člena 
sdružení, rozhoduje o rozpuštění sdružení a vyloučení člena ze sdružení, vyjadřuje se k činnosti 
sdružení, vyjadřuje se k rozpočtu a hospodaření sdružení, hodnotí činnost sdružení za uplynulé 
období. Provádí kontrolu rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky. 

O každém zasedání Valné hromady se vyhotoví zápis, který bude evidován a rozeslán všem členům 
sdružení. 

Ředitel sdružení je nejvyšším výkonným orgánem sdružení. Je volen Valnou hromadou sdružení. 
Ředitel vykonává zejména tyto činnosti:
— rozhoduje o veškerých organizačních a ekonomických záležitostech sdružení a plně 
 zabezpečuje veškerou činnost sdružení v období mezi Valnými hromadami 
— zastupuje sdružení navenek a rovněž vůči jednotlivým členům sdružení, je tedy statutárním 
 orgánem sdružení 
— rozhoduje o finančním čerpání rozpočtu sdružení i dalším hospodaření sdružení, výsledky 
 hospodaření předkládá ke kontrole Revizorovi sdružení a Valné hromadě sdružení 
— rozhoduje o všech otázkách v umělecké oblasti po konzultaci s dalšími členy sdružení.

Revizor sdružení odpovídá za kontrolu veškerých finančních a ekonomických záležitostí sdružení. 
Ve spolupráci s Ředitelem sdružení předkládá výsledky hospodaření Valné hromadě sdružení. 
Je volen Valnou hromadou sdružení. 

Všechny orgány sdružení jsou voleny či jmenovány na období dvou let. Valná hromada se tedy 
minimálně schází vždy po skončení jednoho volebního období Ředitele sdružení. Dále se může 
Valná hromada sejít na žádost alespoň jedné třetiny všech členů sdružení. Písemná výzva 
s podpisem potřebného počtu členů se doručí Řediteli sdružení, ten je povinen do čtrnácti dnů 
od obdržení takovéto výzvy stanovit termín pro svolání Valné hromady. Termín musí být stanoven 
maximálně na 30. den po dni, kdy byla výzva doručena Řediteli sdružení.

V.
HOSPODAŘENÍ A MAjETEK

Sdružení hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného 
užívání. Vlastní majetek a finanční prostředky získává především prostřednictvím dotací a darů na 
svou činnost, dále z členských příspěvků, je-li tak stanoveno. 

S majetkem sdružení a finančními prostředky hospodaří v rámci činnosti sdružení Ředitel za 
spolupráce Revizora sdružení. Tito předkládají rozpočet Valné hromadě a jsou odpovědni ze své 
činnosti Valné hromadě sdružení. 

VI.
ZáVěREČNá USTANOVENÍ

V případě zániku sdružení příslušná likvidační komise provede likvidaci pohledávek a nároků 
a rozhodne o majetku sdružení ve smyslu příslušných předpisů. 

V Praze, dne 6. srpna 2008


