Platný název: Luhovaný Vincent, z. s.
Stanovy spolku Luhovaný Vincent
Článek 1
Základní ustanovení
1. Název spolku: “Luhovaný Vincent, z.s.” v českém i anglickém jazyce.
2. Sídlo spolku: A.
Slavíčka
luhovanyvincent@gmail.com

267,

Luhačovice

763

26,

e-mail:

3. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo (IČ): 22831606
Článek 2
Účel, hlavní a vedlejší činnost
1.

Hlavním cílem spolku “Luhovaný Vincent” (dále pouze spolku) je podporovat a rozvíjet
kulturní a občanské prostředí v Luhačovicích a obohacovat zdejší kulturní a sociální život.
Spolek si klade za cíl ve svých řadách koncentrovat lidi z oblasti umělecké tvorby a
kulturního managementu, kteří se aktivně podílí na neziskových kulturních projektech
napříč obory a zprostředkovávají jejich výsledky veřejnosti. Cílem je rozvoj živých
alternativních hudebních, tanečních, dramatických, filmových, literárních a výtvarných
forem. Cílem je také šířit kvalitní kulturu, zvyšovat kvalitu všeobecné umělecké výchovy,
vytvářet podmínky pro diskuzi na současná témata a koncentrovat lidi nejen z umělecké
oblasti, ale i široké veřejnosti.

2. Hlavní činností spolku je pořádání kulturních akcí, především pak každoročního
multižánrového festivalu Luhovaný Vincent v Luhačovicích.
3. Vedlejší činností spolku je prodej merchandisingového zboží, prodej lahví Vincentek,
konzultační činnost, pořádání konferencí, seminářů či veřejných prezentací či účast na
nich. Účel této vedlejší hospodářské činnosti spočívající ve výdělečné činnosti je v
podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
3. Základním posláním spolku je:
A. Tvorba, příprava a organizace multižánrového festivalu Luhovaný Vincent
B. Úzká spolupráce se spřízněnými či podobně zaměřenými kulturními institucemi,
organizacemi či jednotlivci z celé České republiky i ze zahraničí
C. Participace na dalších aktivitách blízkých poslání organizace, tedy spolupořádání
filmových projekcí, divadelních představení, výstav, koncertů, performance, workshopů a
besed.
D. Podpora, pořádání a účast členů spolku na vzdělávacích akcích a setkáních
rozvíjejících praxi kulturního managementu, marketingu či kulturní programové
dramaturgie. Vytváření příležitosti pro seberealizaci členů spolku a rozvoj spolku.

E. Podpora tvorby, prezentace a propagace kvalitního umění, šíření povědomí o nových
uměleckých trendech a nemainstreamových uměleckých druzích a žánrech.
F. Materiální a mediální podpora spřízněných tvůrčích či pořadatelských aktivit.
Orientace na nekomerční a nemainstreamové projekty a akce.
G. Spolupráce s Městem Luhačovice, Lázněmi Luhačovice a dalšími subjekty v místě
působiště.
H. Kvalitní kulturní vyžití, diverzifikace kulturních služeb a doplnění v kulturním programu
města.
I.

Podpora aktivního dobrovolnictví jako součásti zdravé občanské společnosti

J. Osvěta a vzdělávání prostřednictvím umění a kultury, nahlédnutí do kulturněuměleckého provozu. Rozšiřování obzorů veřejnosti.
K. Podpora mezigeneračního dialogu.
L. Pozitivní reprezentace Luhačovic. Zvyšování atraktivity místa oživováním veřejného
prostoru a architektury v Luhačovicích prostřednictvím umění a kultury. Podpora
kulturního turismu. Propagace lokálních podniků a produktů.
M. Eliminace distance mezi městskou a lázeňskou částí Luhačovic.
N. Nabídnout lokální komunitě příležitost pro posilování místní identity, kreativity a
soudržnosti a budovat platformu pro setkávání. Posílení kulturního a komunitního života v
lokalitě, vytváření funkčního veřejného prostoru a zdravého městského prostředí.
O. Uskutečňování styků se zahraničními organizacemi, institucemi a individualitami
příbuzného zaměření.
P. Dialog na téma fenoménu „lázeňství”.
4. Činnost spolku je nezisková a prostředky z ní budou sloužit jako investice do dalších
kulturních projektů. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně
správy spolku.
Článek 3
Členství
1. Druh členství
Členství člena spolku může být řádné nebo čestné.
O čestném členství člena spolku:
a.

rozhoduje Členská schůze spolku.

b.

Čestné členství člena spolku se uděluje za zvláštní zásluhy a propagaci spolku.
Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se:

a.
na základě svého rozhodnutí ztotožňuje s účelem, stanovami a hlavní činností spolku
Luhovaný Vincent

b.
hodlá podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Luhovaný Vincent.
Členy se mohou stát i občané jiných států.
2.
O přijetí za člena spolku rozhoduje Členské schůze spolku na základě písemné
přihlášky či ústní žádosti. Členské schůze blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího
podání.
3.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4.

Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané Čestnou schůzí spolku.

5.

Zánik členství nastává:
a.
vystoupením – členství zaniká dnem ústního/doručení písemného
oznámení člena o vystoupení ze spolku valné hromadě,
b.
vyloučením – z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov;
členství zaniká dnem rozhodnutí správní rady o vyloučení,
c.

úmrtím člena,

d.

zánikem spolku bez právního nástupce

6.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí přezkoumala Členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá
vyloučený člen v písemné podobě valné hromadě.
Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.

Člen spolku má právo:

a.

podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován,

b.

volit reprezentanty do orgánů spolku,

c.

od 18-ti let být volen do těchto orgánů,

d.
obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat je
o vyjádření,
e.
být informován o rozhodnutí orgánů spolku, účastnit se zasedání orgánů spolku a
podávat návrhy na změny vnitřní struktury spolku,
f.
2.

využívat zařízení, které spolek užívá, jakož i další prostředky a majetek spolku.
Povinnosti člena jsou:
a)

jednat v souladu s cíli spolku,

b)

dodržovat stanovy a vnitřní uspořádání spolku,

c)

aktivně se podílet na činnosti spolku,

d)

v případě, že se dostane do styku s finančními prostředky spolku, zacházet s nimi
jako řádný hospodář a dbát zájmů spolku,

e) plnit usnesení orgánů spolku,

Článek 5
Orgány
Orgány spolku jsou:
1) Členská schůze jako orgán nejvyšší.
2) Předseda jako orgán statutární, individuální.
Článek 6
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, skládá se ze všech členů spolku, kteří
jsou starší 18 let, vč. předsedy.
2. Členská schůze:
a.

schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,

b.

volí a odvolává předsedu,

c.

rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku,

d.

organizuje a řídí činnost spolku,

e.

zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku,

f.

připravuje podklady pro jednání a rozhodování,

g.

vypracovává plán činnosti a zprávu o činnosti, určuje hlavní směry činnosti,

h.

vypracovává a schvaluje návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření spolku,

i.

dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

j.

zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

k.

rozhoduje o zrušení spolku,

l.

ustanovuje likvidátora v případě likvidace spolku.

3. Do působnosti Členské schůze náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Předsedy spolku.
4. Zasedání Členské schůze svolává předseda (jakožto statutární orgán) podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Předseda svolá shromáždění, pokud o to požádá nejméně
1/3 členů spolku.
5. Členská schůze je usnášení-schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech
členů starších 18 let. Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů,
každý člen má 1 hlas.
6. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je
potřeba alespoň 3/5 členů spolku.

7. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům na elektronickou adresu.
Pozvánka obsahuje místo, čas konání a program jednání Členské schůze. Zasedání
Členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
8. Zasedání Členské schůze řídí Předseda spolku či jím jmenovaný zástupce.
9. Ze zasedání Členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání
svolal, kdo se jej zúčastnil, kdy a kde se konalo, kdo mu předsedal, zda-li byly zvoleny další
orgány Členské schůze a jaká byla přijata usnesení.
10. Členská schůze může na zabezpečení své činnosti:
.

zřizovat sekretariát, kancelář apod.

a.

jmenovat sekretáře, právníka, ekonoma, apod., kteří mohou být v pracovním poměru.

11. Členové Členské schůze jsou povinni s majetkem spolku hospodařit jako řádní hospodáři.
Článek 7
Statutární orgán - Předseda
1. Statutárním orgánem spolku je Předseda, který zastupuje spolek navenek a jedná za
něj. Statutární zástupce volí a odvolává nejvyšší orgán spolku - tedy Členská schůze.
2. Statutární orgán jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím Členské schůze.
3. Předseda může na zabezpečení své činnosti jmenovat Místopředsedu, jež zastupuje
Předsedu v takovém rozsahu, ve kterém ho k tomu Předseda zmocní.
4. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku vždy Předseda připojí svůj podpis.
K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc
musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění
a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
5.

K výlučným kompetencím předsedy patří:
(a) svolání a vedení Členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení
zápisu z jejího jednání
(b) pracovní dohled nad členy spolku.

5.

Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Členské schůze.
Článek 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s hmotným a nehmotným majetkem.
2. Zdrojem majetku jsou:
a)

členské příspěvky (pokud Členská schůze rozhodne o jejich vybírání),

b)

příspěvky, dary, dotace a granty od fyzických a právnických osob,

c)

výnosy majetku,

d)

příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,

e)

příjmy z vedlejší výdělečné činnosti, která souvisí se sférami zájmu spolku,

3.
Nevyčerpané finanční prostředky spolku se převádí koncem roku na následující
období.
4.
Hospodaření se uskutečňuje na základě schváleného rozpočtu. Za hospodaření je
zodpovědná Členská schůze.
Článek 9
Zánik spolku
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolky nebo právoplatným
rozhodnutím Ministerstva o jeho zrušení.
2. Pokud spolek zaniká rozpuštěním, je povinností výkonného výboru ustanovit likvidátora
3. Při likvidaci spolku se nejdříve uhradí všechny pohledávky spolku. Majetek se v případě
likvidace může použít výhradně na rozvoj kultury a jiné veřejně prospěšné účely.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Členskou schůzí.
2. Spolek vzniká dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.

