Centrum umění nových médií – Vasulka Kitchen Brno, z. s.
Malinovského nám., Brno 602 00
info@vasulkakitchen.org
IČO: 05230209

Přihláška do spolku
J m é n o a p ř í j m e n í (s tituly) :
Rodné číslo:
Telefon:

E–mail:

Trvalé bydliště:
K o r e s p o n d e n č n í a d r e s a:
Typ členství

Záměr podpory činnosti spolku:

základní

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami "Centrum umění nových médií – Vasulka Kitchen
Brno, z. s.", jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze rady spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji,
že v případě vzniku řádného členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena spolku, vzhledem k mému typu členství se budu
podílet na spolupráci a naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, se kterými jsem se seznámil/a,
stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.
Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby spolku. Tyto činnosti budou
prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve spolku.
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

V

dne

Podpis:

Dále nevyplňujte. Je určeno orgánům spolku

Za spolek člen/ka výboru

SCHVALUJE

NESCHVALUJE

dne

SCHVALUJE

NESCHVALUJE

dne

SCHVALUJE

NESCHVALUJE

dne

Podpis člena výboru:

Za spolek člen/ka výboru
Podpis člena výboru:

Za spolek člen/ka výboru
Podpis člena výboru:

Příloha: Stanovy spolku Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, z. s.

Čl. I.
Název a sídlo
Spolek Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen z.s. (dále jen „spolek!) je právnickou osobou se sídlem v Domě umění města Brna na adrese Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno.
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložce 21896 a bylo mu přiděleno IČO 052
30 209.

Čl. II.
Účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují lidé, které spojuje zájem o uchovávání a prezentování tvorby manželů Vašulkových (autorské dvojice spjaté s Brnem, rodištěm Bohuslava Woodyho Vašulky). Spolek má za cíl
poskytovat odborné služby při prezentaci jejich děl, ve spolupráci s dalšími organizacemi a věnovat se výzkumné práci v souvisejících oblastech umění a technologií.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován především prostřednictvím:
a) spravováním a rozšiřováním Vašulka media archivu a výzkumného centra umění nových médií,
b) archivaci a dokumentaci díla Vašulkových a audiovizuálních a performativních děl jiných autorů,
c) uskutečňování výzkumné a publikační činnosti v souvisejících oblastech,
d) pořádání výstav, symposií, workshopů, festivalů, prezentací a performancí,
e) provozování galerie a multifunkčního prezentačního prostoru, a
f) provozování rezidenčního programu pro umělce a výzkumníky.
2. Činnosti spolku podle odst. 1 tohoto článku se realizují zejména:
a) poskytováním služeb v rámci těchto činností,
b) uskutečňováním vzdělávacích programů v návaznosti na tyto činnosti, anebo
c) podporou tvůrčích činností v oblasti současného umění.

Čl. IV.
Členství ve spolku, druhy členství
1. Členství může být řádné, základní a čestné.
2. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená právními předpisy a těmito stanovami.
3. „Čestní“ a „Základní“ členové mohou vykonávat veškerá práva a mají povinnosti stanovené právními předpisy a těmito stanovami,
s výjimkami upravenými těmito Stanovami. „Základní členové“ spolku platí snížený členský příspěvek.
4. „Základní“ členové spolku mohou být fyzické osoby, které tvoří širší členskou základnu. Základními členy spolku se mohou stát

zejména studenti, jednotlivci z řad laické i odborné veřejnosti, osoby podporující a sympatizující s posláním spolku, což potvrdí podáním písemné přihlášky.
5. Čestné členství ve spolku je funkcí reprezentativní. Statut Čestného členství může být udělen Členskou schůzí. Je udělován osobě, jejíž přínos pro obor působení spolku je nepochybný. Čestný člen nemá vůči spolku žádné povinnosti, ale je oprávněn reprezentovat spolek na veřejnosti a má práva volit a být volen na členské schůzi spolku.
Prvními Čestnými členy jsou Woody a Steina Vašulkovi.
6. Řádným členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická svéprávná osoba starší 18 let, která souhlasí s
posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku podáním písemné přihlášky.
Přihláška k členství ve spolku musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresu trvalého bydliště žadatele,
c) datum narození žadatele,
d) telefonické spojení a e-mailovou adresu žadatele,
f) datum podání přihlášky,
g) vlastnoruční podpis žadatele.
h) záměr své činnosti pro spolek
Ustanovení písm. h) se na základní členy nevztahuje.
O přijetí za člena rozhoduje členská schůze. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
7. Registraci členů, a vedení seznamu členů může výbor upravit svým interním předpisem.
8. Členství ve spolku zaniká:
a) písemným vystoupením člena doručeným spolku
b) vyškrtnutím při neplacením členských příspěvků po dobu déle než 3 měsíce po splatnosti a neučiní- li tak ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
c) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku, jestliže člen ani po výzvě spolku v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu. O vyloučení člena rozhoduje písemně statutární orgán.
d) úmrtím člena
e) zánikem spolku

9. Člen může požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí/podat odvolání. Odvolání má
odkladný účinek. Odvolání se projedná a rozhodne o něm nejbližší členská schůze spolku.
10. Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv majetkové vyrovnání.

Čl. V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) diskutovat na členské schůzi a činit návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,

d) podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.
2. Každý člen spolku je povinen:
f) dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku, a hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,
g) řádně a včas platit členské příspěvky,
h) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
ch) vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.
3. Pro základní členy neplatí ust. bodu 1., písm. b) a bodu 2, písm. ch) tohoto článku.

Čl. VI.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří:
a) Členská schůze jako orgán nejvyšší
b) Výbor jako orgán statutární

Čl. VII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členská schůze se schází řádně
alespoň jednou ročně. Svolává ji výbor spolku. Členská schůze se může sejít i na návrh alespoň 1/3 všech členů.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech řádných členů, rozhoduje většinou hlasů řádných
členů.
2. Umožňuje se členské schůzi jednat a hlasovat per rollam o všech otázkách s výjimkou schvalování změn Stanov a volby členů
výboru. Hlasování per rollam musí být provedeno takovým způsobem, aby byl hlas každého řádného člena autorizován.
3. Členská schůze:
a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) volí a odvolává členy výboru spolku,
c) schvaluje zprávu výboru o činnosti a o hospodaření spolku,
d) schvaluje obecné podmínky členství,
e) schvaluje rozpočet spolku
f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku
tak činí 2/3 většinou přítomných řádných členů,
g) rozhoduje o přijetí a vyloučení řádných a základních členů a u udělení a odnětí statutu čestných členů a čestného předsedy,
h) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, přičemž výše příspěvku základních členů nepřesáhne polovinu výše
členů řádných a je odstupňována vzhledem k jednotlivým skupinám (např. studenti/výdělečně činní/důchodci),
ch) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny výboru nebo členská schůze řešením
této otázky výbor nepověří.

Čl. VIII.
Výbor
1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku.
2 .Výbor volí z řad členů členská schůze. Výbor má 3 členy.
3. Funkční období výboru spolku je tříleté. Umožňuje se opětovné zvolení. Členem výboru může být zvolena pouze plně svéprávná
fyzická osoba. Výbor rozhoduje o všech věcech se souhlasem všech tří členů výboru..
4. Při jednání za spolek může jednat kterýkoliv člen výboru samostatně. K písemným právním jednáním připojí svůj podpis jeden
člen výboru vždy s vědomím a souhlasem ostatních členů výboru, pokud se nejedná o smlouvy nájemní, smlouvy o spolupráci, o
zápůjčce, dotace, dary či o nabytí uměleckých děl, které vyžadují podpis vždy dvou členů výboru.
5. Výbor spolku zejména:
a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
c) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení členské schůzi,
d) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných
zdrojů,
e) svolává členskou schůzi spolku.
f) schází se pravidelně, informuje se vzájemně o všech plánovaných aktivitách a jednáních a informuje členy spolku.
4. Členství ve výboru zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou kontrolnímu výboru,
b) úmrtím,
c) odvoláním členskou schůzí,
d) uplynutím funkčního období.

Čl. IX.
Čestný předseda
Čestný předseda je ocenění udělované za mimořádné zásluhy o spolek.
Čestným předsedou může být pouze jedna osoba, kterou je zakládající předseda spolku Tomáš Ruller.
Jedná se funkci reprezentativní.

Čl. X.
Majetek a hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být
vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví.
3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:

a) příspěvky členů,
b) příjmy z kulturní a společenské činnosti,
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
e) státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob.

čl. XI.
Zrušení Spolku
1. O dobrovolném zrušení spolku nebo sloučením s jiným zapsaným spolkem nebo sdružením na základě rozhodnutí 2/3 většiny
všech svých řádných členů rozhoduje členská schůze.
2. Spolek může být zrušen dále rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem.
3. V případě zániku dobrovolným zrušením se na likvidaci přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku § 269 a násl. Likvidační zůstatek bude předán Domu umění města Brna nebo jiné městské organizaci s příbuzným předmětem činnosti, tj. péče,
ochrana a zpřístupnění uměleckých děl a kulturních hodnot.

Čl. XI.
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí spolku dne 29.7.2020.

