
STANoVY

Spolek

ArtWdy, z.s.



čl. l.

úvodní ustanovení

Název spolkul ArtWay, z. s. (dále též jen ,,spolek")

Sídlo: Praha 5 Stodůlky 158OO, Běhounkova 2454/47

čl. ll.

CíI činnosti a účel spoIku

Tvorba a organizace kulturních akcí se záměrem: rozvíjet kladný vztah ke vŠem

formám umění, které zasahují širokou recipientskou cílovou skupinu, propojovat a

spojovat různé druhy umění a všechny typy umělců i tvůrců.

Rozvoj umělecké a tvůrčíčinnosti sdružení pomocístále nových kulturních projektŮ.

Podpora a záštita tvůrčíčinnostijednotlivých umělců i uměleckých skupin

Vytvářeníorganizačního plánu a kalendáře uměleckých počinŮ pro jednotlivé umělce

nebo umělecká seskupení

Propagace a prezentace umělců v široké oblasti recipientů,

Vytváření různorodých spojení kontaktů s možností budoucí tvŮrČÍ tuzemské i

mezinárodní umělecké spolupráce

Snaha o uměleckou ,,osvětu" dětí a mládeže prostřednictvím jejich uměleckých

zážitků - jako divácká oblast nebo přímo jako účastník uměleckého procesu

v jednotlivých projektech.

čl. tll.

členství

1) členem mohou být fyzické osoby starší 1_8 let a právnické osoby, které souhlasí se

stanovami a cíli spolku.

2) O přijetíza člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada.

3) Členství vzniká přijetím za člena.

4) Členstvízaniká:
,a) vystoupením člena písemným oznámením, zaslaným správníradě,

b) úmrtím člena,

c) zánikem právnické osoby,

d) vyloučením na základě rozhodnutívalné hromady.



1)

z)

čI. Iv.

Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) volit do orgánů spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření a

vyřešení.

Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy,

b) aktivně se podílet na činnosti spolku,

c) platit členské příspěvky (pokud jsou stanoveny),

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

čl. v.

Orgány spolku

Valná hromada,

Správní rada,

Revizní komise.

čl. vt.

valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2) Valnou hromadu tvořívšichni členové spolku.

3) Valnou hromadu svolává Správní rada dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Správní rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů

spolku.

4) Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov,
' b) schvaluje organizační a tematické plány spolku předkládané statutárním

zástupcem nebo správní radou (minimálně tři měsíce dopředu), kontroluje a

schvaluje výročnízprávu spolku, rozpočet spolku a ročníuzávěrku,
c) volí členy Správní rady,

a)

b)

c)



d) rozhoduje o zániku členství,

e) rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání.

čt. vll.

. Správní rada

1) Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné

hromadě.

2) Správní rada má tři členy. Členem Správní rady může být pouze člen spolku.

lákládající členové a členové Správní rady zvolení Valnou hromadou ke dni 19. 12.

2076:

Předseda: Mgr. Martina Balážová

Zástupci předsedy:

lng. [udmila Tilňáková

lng. Martin Nemčík, PhD.

3) Správní radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti zástupce předsedy, nejméně

dvakrát ročně.

4) Správní rada zřídila kancelář k chodu činnosti spolku - Běhounkova 2454/47, Praha 5

Stodůlky, 15800.

5) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech jejích

členů.

6) Správní rada rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítomných členů.

7| Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

8) Správní rada zejména:

a) volí ze svého středu předsedu i zástupce předsedy,

b) koordinuje činnost spolku,

c) svolává valnou hromadu,

d) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

e) stanovuje výši členských poplatků a schvalu je tOO% souhlasem vŠech ČlenŮ

9) Předseda jedná jménem spolku a zastupuje spolek navenek.

10) Předseda je statutárním orgánem spolku.

čl. vlll.

Revizní komise



1) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné

hromadě.

Z) Revizní komise má nejméně tři členy, které volívalná hromada.

3) Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje Správní radu

na zjištěné nedostatky a podává návrh na odstranění. Kontrolu provádí nejméně

dvakrát ročně.

4) Pro zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích.

čl. lx.

7ásady hospodaření

Spolek hospodařís movitým i nemovitým majetkem.

Zdroje majetku jsou zejména;

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b) výnosy z majetku,

c) přúmy z činnosti při naplňování cílů spolku (u organizací kulturních akcí, pokud bude

zisk například ze symbolického vstupného a nebude potřeba tento zisk využít na

náklady akcí, bude zisk patřit k majetku spolku, který se následně použije na činnost
spolku nebo financováníjiné kulturní akce, kterou spolek pořádá),

d) členské příspěvky,

Za hospodařeníspolku a jejich účetnictví odpovídá Správní rada.

čl. x.

zánik sdružení

Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádá n í.



čl. xl.

závěrečná ustanovení

1) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

2) Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností

na poli vědy, kultury, politiky, školství, kteřísouhlasía podporujícíle spolku.

3) Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizaČní a jednací řád

spolku a jednou ročně vydává výroční zprávy,

4) Spolek je právnickou osobou. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně

platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

V Praze ZO, L2,2016 Za spolek:

Podle ověřovaci knihy Úřadu MČ Praha 13 pořadové č, legalizace
131117lSlL uznal/a podpis na listině za vlastní:
jméno/a, příjmeni žadatele: Martina Balážová
datum a místo narozenl 02.12,1982, Poprad
adresa místa trvalého pobytuj Poprad,
Námestie svátého Egídia 3004/110
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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl soudní tajemnicí Monikou Švejdovou v právní věci
navrhovatele: ArtWay, z.s,, Praha - StodŮlky, Bronzová 2o18tt7, okres Hlavní město
Praha, PSČ 15500, identifikační číslo o24 39 37g, o návrhu na zápis změny do
spo|kového rejstříku takto:

V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
26509

se vymazává

Sídlo
Běhounkova2454147, StodŮlky (Praha 13), 158 00 Praha

se zapisuje

Sídlo
Bronzová 2O18lL7, StodŮlky, ].55 00 Praha 5

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

PouČenÍ: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k vrchnímu soudu v praze prostřednictvím soudu podepsaného,

V Praze dne 25. července 2OL7

ika Švejdová v. r.

ní tajemnice
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Podle ověřoyací knihy Úřadu MČ Praha 13 pořadové č, viclirrrace 9
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V Praze,13 dne 21.2,2018
Ověřující osoba: Oagmar Petrová

Za správnost vyhotovení: Petra Petrová
?Á


