STANOVY
Studia M-film, výroby videopořadů z.s.

Čl. 1. Název a sídlo
Název spolku: Spolek Studio M-film, výroba videopořadů* „. (dále jen „spolek“)
Sídlo: Antala Staška 204, 51251 Lomnice nad Popelkou. „Spolek Studio M film výroba
videopořadů „ nahradil ve smyslu § 3045 zák. 89/2012 sb. Občanské sdružení M-film,
výroba videopořadů a vstoupil tak do práv a povinností někdejšího Občanského
sdružení M-film, výroba videopořadů.

Čl. 2. Statut spolku
Spolek je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje společný
zájem definovaný v čl. 3 těchto Stanov. Spolek je právnickou osobou a vykonává činnost
v souladu se svými stanovami. Spolek se ve své činnosti řídí právním řádem České
republiky a svými Stanovami.
Čl. 3. Cíle činnosti spolku
1.

Základním cílem spolku je rozvíjet osvětu amatérského i profesionálního filmu.
Vyrábět ukázkové, dokumentární, hrané a naučné filmy pro jiné neziskové
organizace a pro veřejnost. Vyrábět zpravodajské příspěvky pro média. Pořádat
festivaly amatérského filmu a různé soutěže s tímto spojené. Spolupracovat s
jinými organizacemi a spolky, které vykonávají stejnou, nebo podobnou činnost
v oblasti umění.
Spolek může provádět svou činnost i mimo oblast Lomnice
nad Popelkou, tedy v celé České republice.

2.

Za výše uvedeným účelem spolek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pořádá či spolupořádá osvětové, vzdělávací, charitativní, zábavní,
kulturní a společenské akce,
vydává informační, metodické a propagační materiály, prodává reklamní
předměty,
vyrábí videozáznamy různých kulturních a společenských akcí. Finanční
zisk za tyto činnosti používá výhradně pro nákup techniky potřebné pro
výkon hlavní činnosti spolku a na financování správy spolku,
organizuje veřejné sbírky na podporu cílů spolku,
podává podměty zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným
veřejným subjektům,
pořádání kulturních a společenských akcí,

g)
h)

spolupracuje s různými odbornými a kulturními společnostmi a
obdobnými spolky v ČR i v zahraničí,
může získávat do nájmu či vlastnictví nemovitosti a může provádět
hospodářskou činnost,
Čl. 4. Členství

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 16 let (Nezletilý se souhlasným
prohlášením zákonného zástupce.) a právnické osoby, které souhlasí s jeho
stanovami a cíli.
O přijetí za člena spolku, rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel spolku,
který posoudí splnění podmínek ke členství dle Stanov.
Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky.
Nezbytnou podmínkou vzniku členství je zaplacení ročního členského příspěvku.
Dokladem členství, je členský průkaz vydaný ředitelem.
Členství zaniká:
a)
vystoupením člena písemným oznámením Valné hromadě,
b)
úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením,
c)
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d)
zánikem spolku,
Čl. 5. Práva a povinnosti členů

1.

Člen spolku má právo:
a)
osobně se účastnit činnosti a akcí spolku,
b)
účastnit se jednání valné hromady,
c)
volit orgány spolku,
d)
Být volen do orgánů spolku, (po dosažení 18 let)

2.

a)
b)
c)
d)
e)

dodržovat Stanovy spolku,
aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, (neplatí pro
nezletilé členy spolku)
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
Valná hromada,
b)
Ředitel spolku (Ředitel).

Čl. 7. Valná hromada
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Valnou hromadu svolává Ředitel spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Ze zasedání Valné hromady se pořizuje zápis. Valná hromada zvolí na
začátku každého svého zasedání ze svých řad zapisovatele, který zápis pořídí.
Zápis podepisuje Ředitel spolku a zapisovatel.
Valná hromada:
a)
rozhoduje o změnách stanov spolku,
b)
schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
c)
volí ředitele spolku,
d)
rozhoduje o zrušení členství,
e)
rozhoduje o zrušení spolku,
f)
rozhoduje o vzniku platforem v rámci spolku,
g)
stanovuje výši ročního členského příspěvku.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů
spolku.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro
něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o
zrušené spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů
spolku.
Čl. 8. Ředitel spolku
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

je statutárním orgánem spolku,
řídí běžný provoz spolku,
svolává, organizuje a řídí zasedání valné hromady spolku,
jedná jménem spolku ve všech věcech,
zastupuje spolek navenek,
je individuálním orgánem spolku,
je volen valnou hromadou a jeho funkční období je desetileté.
Čl. 9. Jednání jménem spolku

1.
2.
3.

Navenek zastupuje spolek Ředitel spolku.
Ředitel spolku má právo se za spolek podepisovat.
Ředitel spolku jmenovaný valnou hromadou podle čl.7 bod 4. ods. c, těchto
Stanov: Martin SIMANDL, nar.5.11.1966, bytem v Lomnici nad Popelkou 51251,
Antala Staška 204.
Čl.10. Zásady hospodaření

1.
2.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Vlastním zdrojem financování spolku je jeho majetek, který tvoří:
a)
dotace a granty,

b)
c)
d)
e)
3.
4.
5.

dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
sbírky, které spolek organizuje,
příležitostné příjmy z akcí pořádaných spolkem (kulturní akce, pořizování
videozáznamů akcí, výroba naučných, dokumentárních, ukázkových a
hraných filmů).
pravidelné členské příspěvky.

Za hospodaření spolku odpovídá Ředitel spolku, který každoročně předává valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
Spolek je neziskovým spolkem s přiměřenou režií.
Spolek vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 11. Zánik spolku
1.

Spolek zaniká:
a)
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí valné hromady,
b)
pravomocným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti.

2.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne součastně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

V Lomnici nad Popelkou dne: 10. ledna 2014

....................................................................................
Ředitel spolku
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