STANOVY
občanského sdružení
Hudební Lahůdky, o.s.
I.
Název, sídlo a působnost sdružení
1. Sdružení užívá názvu Hudební Lahůdky, o.s .
2. Adresa sídla občanského sdružení je: Cacovická 729/50, 614 00, Brno
3. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružující členy na základě společného zájmu o hudbu a její aktivní
provozování
4. Sdružení je samostatnou právnickou osobou. Sdružení uznává právní, organizační a finanční samostatnost všech členů
a neodpovídá za jejich závazky
II.
Cíl a předmět činnosti sdružení

Náplní a cílem činnosti sdružení je zejména:
1. sdružování aktivních hráčů a zájemců o hudbu
2. vzdělávací a osvětová činnost na poli kulturním
3. organizace kulturních a vzdělávacích akcí, zejména koncertů, výstav, přednášek a seminářů členů a pro členy sdružení
4. vytváření koncertních příležitostí pro amatéry a studenty, domácí provozování hudby po vzoru „hudebních salónů“
5. vytvoření platformy pro propojení amatérské a profesionální hudební scény a otevření dialogu s tvůrci jiných
uměleckých forem (výtvarníky, divadelníky, tanečníky apod.)
6. rozvoj přeshraniční komunikace a spolupráce v oblasti staré hudby, s ohledem na historicko-kulturní tradice zvláště v
rámci regionu Střední Evropy
7. spolupráce s orgány státní správy při přípravě a realizaci kulturních pořadů
8. vydávání vlastních materiálů, propagačních a informačních letáků o činnosti sdružení, provoz vlastních internetových
stránek
K dosažení deklarovaných cílů sdružení spolupracuje s orgány státní správy, kulturními institucemi, občanskými
sdruženími a spolky, školami i podnikatelskými subjekty.

III.
Členství

Hudební lahůdky sdružují interprety, autory, hudební vědce, pedagogy, publicisty, dramaturgy, producenty, režiséry a
jiné tvůrce, dále vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí a jiné příznivce umění z řad veřejnosti.
1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, popřípadě právnická osoba, která souhlasí se stanovami a je ochotna se
dle svých možností zapojit do činnosti sdružení.
2. Zakládajícími členy sdružení jsou Jan Čižmář, Jana Čižmářová a Marta Kratochvílová.
3. Řádným členem sdružení se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18ti let plně způsobilá k právním úkonům, dále
jakákoli právnická osoba s výjimkou těch, které vstoupily do likvidace.
4. Čestným členem sdružení se může stát význačná osobnost z oblasti vědy, kultury, politiky, školství aj., která souhlasí s
posláním činnosti sdružení a podporují ho. Čestný člen může být navržen kterýmkoli z členů sdružení a musí být
schválen výborem sdružení.
5. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba většinový souhlas výboru sdružení.
6. Členství vzniká schválením „přihlášky“ výborem sdružení.
7. Členství zaniká:
- vystoupením člena ze sdružení na základě vlastní písemné žádosti;
- vyloučením člena výborem sdružení na odůvodněném základě (např. neplní své povinnosti člena, je-li s členem zahájeno
insolvenční řízení, jeho aktivity jsou v rozporu se zájmy sdružení apod.);

- ztrátou způsobilosti pro nabytí členství;
- úmrtím fyzické osoby, která je členem;
- zánikem právnické osoby, která je členem;
- ukončením činnosti resp. zánikem sdružení.

IV.
Práva a povinnosti členů

Člen má právo:
- aktivně se podílet na činnosti sdružení;
- být informován o činnosti sdružení a jeho orgánů;
- účastnit se členské schůze a být volen do orgánů sdružení; v případě členů – právnických osob jedná za tyto statutární
orgán nebo jiná pověřená osoba;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení i jeho orgánů;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
- užívat výhod s členstvím spojených.
Člen má povinnost:
- dodržovat stanovy sdružení;
- jednat v souladu s cíli sdružení;
- svou činností napomáhat k naplňování cílů sdružení;
- dbát o dobré jméno sdružení;
- řádně a ve stanovených termínech platit členské příspěvky
Minimální výši příspěvků určuje výbor sdružení a částka je splatná jednou za kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31.3.
příslušného roku, nebo do 30 dnů po vzniku členství. Členský příspěvek lze platit hotovostně v sídle sdružení nebo
bezhotovostním převodem na účet sdružení. Dojde-li k zániku členství v průběhu kalendářního roku, zaplacený členský
příspěvek se nevrací.

V.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Členská schůze
2. Výbor sdružení
3. Předseda sdružení
Add1. Členská schůze
1. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Informace o termínu a místě konání jsou členům rozeslány nejméně 1
měsíc předem emailem nebo poštou.
2. Členskou schůzi svolává předseda sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů
sdružení. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná do 30minut po začátku jednání, je usnášeníschopná
počtem přítomných řádných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 většiny přítomných členů
pokud tyto stanovy neurčí jinak.
4. Členskou schůzi svolá mimořádně výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
5. Členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 3/4
většiny všech členů sdružení;
- schvaluje výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za uplynulé období a revizní zprávu.

6. Členská schůze může svými rozhodnutími zavázat výbor sdružení a vyhradit určitá jeho rozhodnutí do své
kompetence. Taková omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.

Add2. Výbor sdružení
1. Výbor sdružení je výkoným orgánem sdružení, který řídí jeho činnost. Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech
sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti členské schůze, nebo jiného orgánu sdružení. Výbor sdružení má
nejméně dva členy. Jeho členem může stát jakýkoliv řádný člen sdružení, pokud bude navrhnut stávajícím členem výboru,
jmenován předsedou a uhradí vstupní poplatek stanovený výborem. Jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Výbor
sdružení volí ze svého středu pokladníka a revizora. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je veřejná pro ostatní členy sdružení a
ke svým schůzím může výbor přizvat externí spolupracovníky, kteří jsou zodpovědní za danou právě projednávanou
náplň.
3. Výbor sdružení
- schází se podle potřeby a tvoří návrhy, které předseda předkládá k hlasování podle bodu 4.
- schvaluje nové členy
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
- schvaluje rozpočet, výši členských příspěvků, cíle další činnosti;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, návrh na případné změny stanov, atd..
4. Rozhodnutí výboru sdružení budou činěna primárně přes email: předseda pošle email s dotazem a navrhovaným
rozhodnutím a současně svolává schůzi s alespoň týdenním předstihem, na které se bude tato otázka projednávat; od
členů výboru bude vyžadována odpověď emailem ANO-NE, rozhodnutí je platné v okamžiku obdržení rozhodnutí pro
jednu variantu od většiny členů výboru a předseda pošle vyrozumění o výsledku společně se zrušením svolané schůze. V
opačném případě je platné svolání schůze v navrženém termínu. Z rozhodnutí předsedy může být schůze svolána také
pouze v živé podobě.
Add3. Předseda sdružení
1. Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení. Předsedu sdružení volí a odvolává členská schůze ¾ většinou
přítomných členů. Funkční období předsedy sdružení je 5 let. Po dobu neobsazení funkce předsedy sdružení vykonává
jeho pravomoci nejstarší člen výboru sdružení.
2. Předseda sdružení je oprávněn jednat jménem sdružení, zavazovat jej a disponovat s finančními prostředky v souladu s
rozhodnutím výboru sdružení. Rozhodnutím výboru sdružení může být funkce placená.
3. Předseda sdružení spolu s výborem sdružení rozhoduje o činnosti sdružení a finančním hospodaření mezi
jednotlivými členskými schůzemi.
4. Předseda sdružení řídí činnost výboru sdružení, v zasedání výboru sdružení má v případě rovnosti hlasů dva hlasy a
právo veta.

VI.
Právní subjektivita a zásady hospoda ření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.
Zásady hospoda ření
1. Sdružení je neziskovou organizací. Zdrojem příjmů sdružení jsou:
- členské příspěvky;
- sponzorské dary a příspěvky, dotace, granty, dary z dědictví a odkazů apod.;
2. Příjmy sdružení slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost a uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami
činností podle těchto stanov. Činnost sdružení je nevýdělečná.
3. Členové sdružení neodpovídají svým majetkem za závazky sdružení.

4. Hospodaření sdružení řídí výbor sdružení a kontroluje revizor sdružení; výbor sdružení může výkonem agendy
spojené s hospodařením pověřit další osoby; členství ve sdružení není u těchto osob podmínkou.

VII.
Zánik sdružení

V případě zániku bude majetek, po vypořádání pohledávek a závazků, předán na základě rozhodnutí členské schůze
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
1. Sdružení zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením se souhlasem ¾ řádných členů;
- rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze, respektive shoda ¾ členů s
rozhodujícím hlasem o způsobu majetkového vypořádání.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.

