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lfiáz"ev a sidlo společnosii
Název: lNCOGNlTl o.s.
Sídlo společnosti: Vidov 4, Ceské Budějovice, 37007
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o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdruženímobčanůa právnických osob, zejména aktivních

umělců, pořadatelů, sociálních pracovníků s cílem rozvíjet a realizovat lidskou kreativitu prostřednictvím komunitni práce a
všech žánrůumění
Své poslání naplňuje v prostoru komunitního a kulturního klubu v KD Slávie v Českých Budějovicích, dále pak
v netradičních prostorech, v intravilánech měst, v přírodníchlokalitách, industriálních prostorech, kde pořádá komunitní

umělecké a sociální projekty.
Sdruženíchce prosazovat kreativitu a uměleckou fuorbu jako podstatnou a nezbytnou součást komunitního života a důležitý
faktor osobniho rozvoje občanůa pňmární prevenci společensky patologických jevů. Je umělecko- sociální, dobrovolnou
organizací, s působností v Českérepublice. Je právnickou osobou, která svým jménem nabývá práv a zavazuje se.
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Formy činnosti spolďrmti lNCOGNlTl o.s. jsou:

1l

Prorroa progrflnoá

a

Pňpr,ava

3l
4l

Fprara

a oaanizace kulfumiho a komunihiho klubu v kuJtumim domě Slávie.

a rcalízace uměleckých a kulfumich akcí všech žánŇ

l

především pak divadelních, hudebnich a

výtvamých/ v neobvyklých prostorech, exteriérech měst, v přírodních lokalitách atp.

Příprava a realizace umě|ecko-sociálních projektů vedoucích k prevenci společensky patologických jevů, zapojení
handicapovaných a sociálně vyloučených skupin do tvůrčíchprocesů, prosazování tvorbyjako opaku destrukce
Pořádání komunitních uměleckých projektů - vlstav, divadelních, tanečnícha hudebních představeni ve spolupráci
renomovanými umělci a lokálními uměleckýmispolky a umělci

5l

Animace veřejných prostorů prostřednicfuím uměleckého vyjádření

6l

Pořádání uměleckých a řemeslných tvůrčíchdílen, s cílem oživeníkomunitního života obcí a měst a zapojení
handicapovaných a sociálně vyloučených skupin /zejména dětí/

7l

Pořádání výstav a prezentací

8l

Spolupráce se školami a s pedagogy s cílem rozvoje kreativity a sociálních dovedností

9l

Pořádání seminářů, přednášek

a

prezentací s cílem prosazovat aktivní umění jako podstatnou

a

nezbytnou

součást komunitního života
,l0/

Vytváření kulturních a sociálních informačních

sloužícíchkpodpoře spolupráce mezi jednotlivýrni umělci,

"sítí"

spolky, soubory i kulturními a sociálními institucemi
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1/ občanskésdruženi lNCOGNlTl o,s, je organizace spolkového typu
2l zásadni rozhodovací pftlvomoc ve věci ustaveni a rozpuštěni sdruženi, odvoláváni
správního a uměleckého vedení, schvalováni rczpočtu a íinančníhovypořádání, organizaci
vlastníčinnosti idoplňkových služeb a nakládánís majetkem má valná hromada
3l ualná hromada je svolávána podle potřeby - nejméně však 2x ročně /v naléhavých případech svolává schůzi
členská základna - vyžaduje-li to alespoň 25o/o členůl

4l valná hromada volí ze všech svých členůtříčlennou správní uměleckou radu /s,u.r,/, která je
výkonným orgánem lNCOGNlTl o.s,

realizaci úkolůa záměrů - schválených valnou hromadou, zároveň
řeší běžné organizačníi provozní záležitosti

5/ s,u.r, zajišťuje v průběhu roku

umělecké projekty, sjednává dohody s ostatními právními i fyzickými
subjekty a správními úřady, vede účetníevidenci, honorářové záležitosti i provoz doplňkových činností

6/ s.u.r. zajišťuje kultumí a

čele s.u.r. stojí ředitel , zvolený na dobu tří let valnou hromadou: Jedná jménem společnosti, koordinuje
činnost s,u.r. Je stejně jako s.u.r, odpovědný za svou činnost valné hromadě, která má právo je z vážných
důvodů odvolat / ndpoloviční většinou členů/

7/ v

8l každý člen s.u.r. odpovidá za jednu konkÉtníoblast činnosti

a/umělecká
b/hospodářská

:

e/organizační
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9/

po4Ěoé pnap
potre fudld

pro srnluvni

uiatnari maji v§chni

tň

cbrrove s.u.r. po vzájeínne dohodě, prc finančnítransakce pak

čt. v.

1/

členem sdruženímůžebýt každátyzickáosoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodžuje
tyto stanovy a dodžuje usneseni orgánů společnosti. Sdruženívede evidenci členů

2/ o přijetí nových členůrozhoduje

valná hromada, na základě pňhlášky. Přtjetí sděluje písemně

3l každý člen má právo podílet se na programu sdružení,při valné hromadě má právo jednoho rozhodujicího
hlasu

4l základní členský ročnípříspěvek je 500,-Kč

5l záni( členství

a.
b.

c,

ke dni doručenípísemnéhooznámení správní umělecké radě o vystoupení člena
zrušenímčlenstvína základě rozhodnutí 2/3 většiny správní umělecké rady

smrtíčlena

čt.vl.

1/

lNcoGNlTl o.s. spravuje prosfrednictvim s.u.r. svěfuný majetek spolku podle obecně platných
hospodábkých předpisů

2/

lNCoGNlTl o.s. hospodaří podle vlastního rozpočtu, který schvaluje valná hromada

3/ náklady na

činnostjsou kryty z:

-

grantů a příspěvků/ obce,města, kraje, MK ČR, MMR, EU /
z darů a sponzorských příspěvků
z vedlejšíhospodářské činnosti
z ročníchpříspěvkůčlenůspolku

sdruženíúčetníevidenci v peněžnímdeniku, doloženou řádnými doklady; deník je uzavírán
ročně a za správnost zápisu odpovídá celá s.u,r.

4/ o účetníchoperacích vede

5/ valná hromada můžezvolit

revizního referenta, kter,ý má právo provádět kontroly hospodařeni i správy majetku a o jejich

výsledcích informovat
6/ rozdělování příjmůz činnosti se řídírozpočtem na běžný rok, schváleným valnou hromadou a děleným na tyto položky:
a/ náklady na provoz provozovaného prostoru sloužícíhok
b/ honorářové odměny účinkujícím,autorské honoráře a jiné poplatky

c/ honorářové od měny pořad atel ů m, organ izátorú m, lektorů m
d/ nákup materiálu
e/ pořízované technické vybavení

f/ plaby za služby
g/

nakldy na prcpagaci a produkci

h/Ňfui

7/

lNCOGNlTl o.s. revy,tváň zisk, y*keé ziskané prostředky použivá k financováni své činnosti a
iejimu rczšifuváni
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čt. vlt.

Závěrečnéusiá;noveni

stanovy nabývají účinnostipo schválení valnou hromadou INCOGNlTl o.s. dnem 9.12.2011

veškerézměny a doplňky stanov má právo schválit jedině valná hromada lNCOGNlTl o.s. dvoutřetinovou většinou
hlasů účastníků

2/

3/

sdruženízanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členŮ sdružení.V případě zániku
sdruženíprovede likvidacijeho majetku komise schválená valnou hromadou

V českých Budějovicích an,

...(ť{;..(.,../M*

,/ ?2--/+nbL
""",ť"""",
ředitel lNCOGNlTl o.s.
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