Stanovy občanského sdružení
“FESTIVÁLEK BEZ BOJŮ A VÁLEK“
čl. I
Název a sídlo
1. Název sdružení: ”Festiválek bez bojů a válek” (dále jen „sdružení“)
2. Sídlo: ul. Antonína Trapla 19
680 01, Boskovice
3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky —
celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.,
které sdružuje zájemce o oblast alternativního a experimentálního divadla a folkové, jazzové,
rockové a příbuzné hudby, včetně tzv. menšinových a alternativních žánrů, kteří svojí dobrovolnou
prací chtějí přispět k obohacení kulturního života. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující
členy na základě společného zájmu.

čl. II
Cíle činnosti
1. Sdružení vytváří podmínky pro rozšíření kulturního povědomí občanů ČR a především občanů
jihomoravského kraje v oblasti hudby a divadla s důrazem na její vztahy k dalším uměleckým
žánrům.
2. Sdružení je tvořeno zájemci, kteří svojí dobrovolnou prací chtějí přispět k obohacení kulturního
života o oblasti alternativního a experimentálního divadla; folkové, jazzové, rockové a jiné
hudby, včetně tzv. menšinových a alternativních žánrů.
3. Cílem sdružení je zejména:
- napomáhat členům v aktivní kulturní činnosti a ke spolupráci s dalšími institucemi,
organizacemi nebo s jednotlivci, kteří mají vztah ke členské aktivitě
- usnadňovat členům zřizování a provozování dobrovolných amatérských kulturních akcí apod.
- pořádat hudební a divadelní produkcí a jiné kulturní aktivity.
4. Uvedených cílů dosahuje sdružení zejména těmito činnostmi:
- spoluprací s dalšími institucemi, organizacemi a individualitami zasahujících svou působností
do kulturního života
- organizováním amatérské kulturní akce s názvem „Festiválek bez bojů a válek“
5. Sdružení není primárně založeno za účelem podnikání.
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čl. III
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. Ve sdružení jsou možné následující druhy členství:
a) aktivní členství,
b) pasivní členství.
3. O přijetí za člena sdružení a druhu členství rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada
sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů Rady sdružení.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě sdružení,
b) úmrtím člena (u právnické osoby jejím zrušením),
c) rozhodnutím Rady sdružení o vyloučení,
d) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení,
e) zánikem sdružení.
6. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný Radou sdružení.

čl. IV
Členská práva a povinnosti členů s aktivním druhem členství
1. Člen sdružení s aktivním druhem členství má právo zejména:
- účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady,
- volit orgány sdružení a být do nich volen,
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení,
- účastnit se veškeré činnosti sdružení a požívat všech výhod, které sdružení aktivním členům
poskytuje.
2. Člen sdružení s aktivním druhem členství má povinnosti zejména:
- dodržovat stanovy sdružení a jednat v souladu s cíli sdružení,
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
- dle svých možností se aktivně podílet na činnosti sdružení a naplňovat tak cíle sdružení,
- platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou sdružení.

čl. V
Členská práva a povinnosti členů s pasivním druhem členství
1. Člen sdružení s pasivním druhem členství má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti sdružení a požívat některých výhod, které sdružení pasivním
členům poskytuje.
2. Člen sdružení s pasivním druhem členství má povinnosti zejména:
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
- platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou sdružení.
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čl. VI
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda,
d) revizor
čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení s aktivním druhem členství.
3. Valnou hromadu svolává Rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční
závěrku hospodaření,
c) volí členy Rady sdružení,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů valné hromady.
6. Rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční
většina přítomných členů.
7. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě
třetiny všech členů Valné hromady.
8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje výsledek
hlasování členů Rady sdružení.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná
Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada sdružení.

čl. VIII
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
Řídí činnost sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo
rozhodnutím Valnou hromadou sdružení vyhrazeny jinému orgánu.
2. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
3. Rada sdružení je volena Valnou hromadou ze členů sdružení s aktivním druhem členství.
4. Rada sdružení se skládá vždy z lichého počtu členů sdružení, a to alespoň ze 3 a nejvýše ze 7
členů včetně Předsedy.
5. Schází se podle své potřeby, nejméně však jednou ročně, přičemž zasedání může svolat
Předseda sdružení nebo kterýkoliv z členů Rady sdružení.
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6. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady.
7. Rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční
většina přítomných členů.
8. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává Valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
e) rozhoduje o udělení členství a jeho druhu,
f) rozhoduje o zrušení členství.
9. K zajištění činnosti sdružení může Rada zřídit kancelář sdružení.

čl. IX
Předseda
1. Předseda organizuje běžnou činnost sdružení a řídí jednání Rady sdružení, plní úkoly uložené
Radou nebo stanovené stanovami a zastupuje sdružení navenek, jedná jménem sdružení, přijímá
zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
Rozsah pravomocí předsedy stanoví Rada sdružení.
2. Předsedu volí Rada sdružení, přičemž předseda je a musí být členem Rady sdružení.
3. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti jiný člen Rady sdružení.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
5. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady sdružení.

čl. X
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení.
2. Revizora volí Valná hromada z řad členů s aktivním druhem členství, kteří se svou kandidaturou
a výkonem funkce předem vysloví souhlas. Odvoláván je Valnou hromadou. Funkční období
revizora je 1leté.
3. Revizor nesmí být členem Rady sdružení, má však právo účastnit se všech jednání Rady sdružení
s hlasem poradním.
4. V působnosti revizora je upozorňovat Radu sdružení na vady hospodaření sdružení a podávat mu
návrhy na jejich odstranění.
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čl. XI
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem.
2. Majetek sdružení je určen k plnění účelů a cílů sdružení a k zajišťování těch činností,
které k těmto účelům a cílům směřují.
3. Zdrojem majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) grantové příspěvky od partnerů sdružení
c) výnosy majetku,
d) členské příspěvky.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá Rada sdružení, která každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

čl. XII
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí
Valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Členové přípravného výboru jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu
po přijetí těchto stanov, veškeré právní úkony směřující ke vzniku sdružení a ke splnění všech
povinností, které z toho vyplývají.
4. Přípravný výbor se stává dnem vzniku sdružení prozatímním statutárním orgánem sdružení,
jež rozhoduje ve sboru. Každý člen přípravného výboru má rovný hlas; za přípravný výbor jednají
jeho členové společně a nerozdílně.
5. Přípravný výbor je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku sdružení svolat první Valnou
hromadu za účelem zvolení orgánů sdružení. Po zvolení členů Rady sdružení podle stanov zaniká
funkce členů přípravného výboru.
6. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení
zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
7. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.
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V Boskovicích dne 13. 12. 2010

Přípravný výbor:
.......................................................
Bc. Jan Nádvorník

.......................................................
Mgr. Martina Vašková

.......................................................
Robin Janásek
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