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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

vstup Statutárního města Liberec do asociace AVIAMA a úhradu členského příspěvku na rok 
2012 ve výši 1.414,- EUR 

a   u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  

zajistit úhradu členského příspěvku z rozpočtu odboru školství a kultury, oddělení kultury 
formou platby do zahraničí. 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
Ve dnech 23. - 25. září 2011 se uskutečnilo ve francouzském městě Charleville Meziéres se-
tkání měst s loutkářskou tradicí. Město Liberec usnesením porady vedení ze dne 7. 9. 2011 
delegovalo náměstka primátorky Kamila Jana Svobodu jako zástupce města Liberec na usta-
vující shromáždění mezinárodní asociace AVIAMA. Jednalo se o první valné shromáždění 
asociace AVIAMA (Association internationale des Villes Amies de la Marionette) – viz roz-
hodnutí přijatá valnou hromadou dne 24. 9. 2012 v příloze č. 2. Setkání se zúčastnili zástupci 
šestnácti měst ze čtyř světových kontinentů (příloha č. 3) Českou republiku reprezentovali 
představitelé měst Liberec a Plzeň. 

Setkání v roce 2011 předcházel nultý ročník zasedání mezinárodní asociace AVIAMA, kde se 
diskutoval návrh stanov organizace. Stanovy, upravené na základě připomínek zúčastněných 
měst, byly následně rozeslány všem zainteresovaným stranám společně s návrhem financová-
ní společnosti a výše poplatku za členství.   

Založení mezinárodní asociace AVIAMA se uskutečnilo v rámci 50. ročníku Mezinárodního 
loutkářského festivalu v Charleville Meziéres. Prvnímu valnému shromáždění předsedala sta-
rostka Charleville, paní Claudine Ledoux. Základním tématem bylo projednání stanov (přílo-
ha č. 1) dle francouzského zákona. Stanovy jsou podmínkou pro založení a zapsání asociace u 
francouzských úřadů, ale na rozdíl od českého práva právo francouzské umožňuje následné 
změny ve stanovách podle požadavků nově přistupujících či stávajících členů asociace. Rov-
něž byl dohodnut model výpočtu členských příspěvků.  

Členství v asociaci AVIAMA je prestižní záležitostí a nabízí jednotlivým městům zejména 
lepší podmínky pro propagaci loutkářského umění, možnost zapojení do mezinárodních pro-
jektů a výměnu zkušeností mezi členy.  

Členský příspěvek města Liberce na rok 2012 bude hrazen z rozpočtu odboru školství a kultu-
ry, oddělení kultury. Garantem projektu za město Liberec se tímto v rámci své gesce stal pan 
náměstek Kamil Jan Svoboda. 

VÝPOČET ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 

Na shromáždění asociace dne 24. září 2011 byl mimo jiné projednán výpočet členského pří-
spěvku. Výše členského příspěvku zúčastněných měst je závislá na koeficientu podle počtu 
obyvatel konkrétního města takto: 

• obyvatelstvo x HDP /obyvatel/ 1 000 000 ……..viz příloha č. 4.  

Příspěvek pro rok 2012 byl pro město Liberec stanoven ve výši 1.414,- EUR (cca 36.000 Kč, 
dle aktuálního kurzu EUR). Částka by měla být uhrazena před dalším setkáním valné hroma-
dy asociace AVIAMA, které se uskuteční 22. - 24. června 2012 v polském Białystoku u příle-
žitosti konání Mezinárodního festivalu loutkářských škol „POUPÉE NON POUPÉE“. 

Odbor školství a kultury předkládá Radě města Liberec k odsouhlasení vstup Statutár-
ního města Liberec do asociace AVIAMA. V případě následného schválení vstupu Za-
stupitelstvem města Liberec zajistí neprodleně odbor školství a kultury úhradu členské-
ho příspěvku na rok 2012 ve výši 1.414,- EUR, tj. cca 36.000 Kč dle aktuálního kurzu 
+ poplatek ve výši cca 2.000 Kč za platbu do zahraničí. 

Přílohy                                                                                                                                                       
1/ Stanovy asociace AVIAMA                                                                                                                 
2/ První valná hromada asociace AVIAMA dne 24. 9. 2011                                                                   
3/ Seznam účastníků první valné hromady asociace AVIAMA                                                               
4/ Výpočet členského příspěvku pro zakládající členy AVIAMA 
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Stanovy organizace AVIAMA 
Mezinárodní asociace m ěst s p řátelským vztahem k loutkovému divadlu 

 
Předmluva 
 
Města a místní samosprávy – zakládající členové 
 
s ohledem na to, že loutkářské umění je uměleckou praxí, se kterou se lze setkat v mnoha kulturách a 
civilizacích; 
s ohledem na to, že místní orgány v různých zemích toto umění propagují prostřednictvím podpory, 
kterou mu vyjadřují; 
s ohledem na to, že se zdá být užitečné zřídit síť soudržnosti, výměny názorů a spolupráce mezi 
těmito orgány za účelem sdílení zavedených postupů, organizace společných akcí a obecné 
propagace, obrany a rozvoje loutkářského umění; 
 
byly dojednány následující stanovy: 
 
KAPITOLA I – Ustanovení, pojmenování a sídlo 
 
Článek 1 – Vytvo ření, ustanovení, pojmenování 
 
Asociace, řídící se zákonem ze dne 1. července 1901 a vyhláškou ze dne 16. srpna 1901, se zakládá 
mezi stoupenci současných stanov pod názvem „Mezinárodní asociace měst s přátelským vztahem 
k loutkovému divadlu“ a zkratkou AVIAMA. 
 
Článek 2 - Sídlo 
 
Sídlem asociace bude v Charleville-Mezieres (Francie). 
O sídle lze rozhodnout pouze jednomyslným hlasováním valného shromáždění. 
 
KAPITOLA II – Cíle asociace 
 
Článek 3 - Cíle 
 
Cíle této asociace jsou: 
- propagovat loutkářské umění a podporovat jeho rozvoj; 
- spojovat a sjednocovat města a místní samosprávy z různých zemí, které provádějí činnosti 
související s loutkářským uměním; 
- společně a účelně organizovat akce související s loutkářským uměním. 
 
KAPITOLA III – Členové: Kategorie, p řijetí a ztráta členství  
 
Článek 4 – Členové: Kategorie  
 
Asociace se skládá z: 
- „měst a místních samospráv – zakládajících členů“, dále jen zakládající členové; 
- „měst a místních samospráv – přidružených členů“, dále jen přidružení členové; 
- „čestných členů“; 
- „kvalifikovaných členů“. 
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Článek 5 – Členové – Kategorie - P řijetí 
 
Kategorie zakládajících členů se skládá z měst a místních samospráv, které jsou členy asociace 
v době zakládajícího valného shromáždění. Do této kategorie nelze přijmout nové členy. 
Kategorie přidružených členů se skládá z měst a místních samospráv, které vstoupí do asociace po 
zakládajícím valném shromáždění a jejichž kandidatura byla schválena absolutní většinou správní 
rady. Kategorie čestných členů se skládá: 
- ze zakládajícího předsedy, jehož kandidatura na čestného doživotního prezidenta může být 
předložena po uplynutí jeho mandátu; 
- ze zakládajícího místopředsedy, jehož kandidatura na čestného doživotního místopředsedu může 
být předložena po uplynutí jeho mandátu; 
- jednotlivců, kteří zastupují zakládajícího nebo přidruženého člena asociace a kteří se vyznamenali 
svou účastí, prací a svým úsilím, jejichž kandidatura, navržená alespoň dvěma zakládajícími nebo 
přidruženými členy, získá absolutní většinu hlasů správní rady. 
Kategorie kvalifikovaných členů se skládá ze společností nebo jednotlivců, jejichž činnost a práce 
věnovaná loutkářskému umění je opravňuje k účasti na určitých projektech asociace a jejichž 
kandidatura, předložená jimi samotnými nebo členem asociace, je přijata absolutní většinou správní 
rady. Přidružené členství může být časově omezeno správní radou, která jeho dobu pevně stanoví 
v rozhodnutí o přijetí. 
 
Článek 6 – Ztráta členství 
 
Zakládající členství měst a místních samospráv lze ztratit rozhodnutím o odstoupení nebo vyloučením 
vyhlášeným absolutní většinou ostatních zakládajících členů. Přidružené členství měst a místních 
samospráv lze ztratit rozhodnutím o odstoupení nebo vyloučením vyhlášeným absolutní většinou 
valného shromáždění. 
Čestné členství lze ztratit rezignací, úmrtím nebo vyloučením vyhlášeným absolutní většinou správní 
rady. 
Kvalifikované členství lze ztratit rozhodnutím o odstoupení, zmizením nebo úmrtím, vyloučením 
vyhlášeným absolutní většinou správní rady či případně uplynutím období pevně stanoveného 
v rozhodnutí o přijetí. 
 
KAPITOLA IV – Zdroje a organizace 
 
Článek 7 – Zdroje asociace 
 
Mezi zdroje asociace patří: 
- příspěvky od zakládajících členů a přidružených členů pevně stanovené správní radou; 
Výše ročního příspěvku se vyjadřuje v eurech. Její výpočet probíhá následovně: „hrubý národní 
důchod na obyvatele“ (zřízený Světovou bankou) dotyčné země, města nebo místní samosprávy se 
vynásobí miliontinou počtu obyvatel dotyčného města nebo místní samosprávy-aniž by výše přesáhla 
1500 euro. Když HND na obyvatele nižší než 1000 euro, výše členského poplatku bude pevně 
stanovena na 500 euro, pokud nebude výsledek výpočtu výnosnější. První poplatek bude splatný za 
fiskální rok 2012. 
- dary všech typů; 
- dotace všech typů; 
- veškerá veřejná nebo soukromá mezinárodní pomoc. 
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Článek 8 – Valné shromážd ění 
 
1) Řádné valné shromáždění Valné shromáždění sestává: 
- z jednoho zástupce každého zakládajícího člena z řady měst a místní samosprávy, kterého si sama 
svobodně zvolí; každé město či místní samospráva má přidělen jeden hlas; 
- z jednoho zástupce přidruženého člena z řady měst a místní samosprávy, kterého si sama 
svobodně zvolí; každé město či místní samospráva má přidělen jeden hlas; 
- čestní členové, kteří se účastní svým vlastním jménem a účastní se hlasování; každému členovi je 
přidělen jeden hlas; 
- kvalifikovaní členové, kteří se neúčastní hlasování. 
Valné shromáždění se setkává nejméně jednou ročně v členském městě, které podalo kandidaturu a 
bylo zvoleno většinou hlasů valného shromáždění. 
tři měsíce před pevným datem je každý zástupce, jmenovaný zakládajícím a přidruženým členem, 
čestným členem a kvalifikovaným členem s místem na valném shromáždění, pozván předsedou. Ve 
stejnou dobu jsou zástupci informováni o denním programu jednání. Předseda s pomocí členů 
správní rady předsedá shromáždění a podává zprávu o stavu asociace. 
Pokladník podá zprávu o svém hospodaření a předloží valnému shromáždění finanční výkaz ke 
schválení. 
jakmile je denní program jednání splněn, koná se tajné hlasování za účelem určit absolutní většinou 
osoby, které budou tvořit správní radu. 
 
2. Mimořádné valné shromáždění 
Mimořádné valné shromáždění svolává předseda za účelem změny stanov a za účelem jiné události, 
která může být nezbytná. 
Mimořádné valné shromáždění může být také svoláno čtvrtinou zakládajících nebo přidružených 
členů asociace. 
 
Článek 9 – Správní rada 
Asociace je řízena správní radou sestávající ze: 
- zástupců zakládajících nebo přidružených členů místních samospráv; 
- čestných členů; 
- kvalifikovaných členů. 
 
Délka mandátu ve správní radě je šest let, vyjma čestných členů, jejichž mandát v radě je 
neomezený. Správní rada se obnovuje po třetinách každé dva roky. 
 
Článek 9a – Jednání správní rady 
Správní rada se schází nejméně jednou ročně nebo za žádost čtvrtiny jejích členů. Předseda svolává 
členy správní rady k jednání písemně s uvedení denního programu jednání. 
Každý člen správní rady si může zvolit, že bude zastupován jiným členem správní rady, a to až do 
maximálně tří delegovaných hlasů na osobu přítomnou na jednání. Rozhodnutí jsou přijímána 
většinou hlasů přítomný a zastupovaných členů. V případě rovného počtu hlasů má předseda 
rozhodující hlas. 
Zakládající nebo přidružení členové z řady měst nebo místních samospráv mají jeden rozhodující 
hlas. 
Čestní a kvalifikovaní členové mají ve správní radě poradní hlas. 
Čestní členové sedící ve správní radě jsou způsobilí k vykonávání jiných povinností v ústředí. 
Všechna jednání správní rady jsou zapsána v registru  podepsána předsedou a tajemníkem. 
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Článek 9b – Pravomoci správní rady 
 
Správní rada má uděleny pravomoci v mezích cílů asociace a na základě definování rozhodnutími 
přijatými valným shromážděním. 
Může schválit činnosti nebo operace, které jsou statutárně mimo kompetence řádného a 
mimořádného valného shromáždění. 
Rozhoduje o přijetí členů do asociace a uděluje platné čestné tituly. Rozhoduje také o opatřeních 
vedoucích k vyloučení členů. 
Schvaluje otevření bankovních účtů, provádí platby z fondů, získává všechny úvěry, žádá o všechny 
dotace, vymáhá platbu příspěvků nebo příslušných registrací. Pověřuje předsedu nebo pokladníka 
výkonem všech nezbytných činností, prodejů a investic do zboží a majetku náležejícího asociaci a 
k dojednávání smluv nezbytných pro dosažení svých cílů. 
 
Článek 10 - Úst ředí 
 
Správní rada si tajným hlasováním a většinou hlasů volí své ústředí, do kterého patří: 
- předseda, nesoucí titul Předseda AVIAMA, zmocněný k obecnému zastupování asociace; 
- místopředseda, který může být zmocněn k zastupování asociace v záležitostech určených správní 
radou; 
- tajemník; 
- pokladník. 
Délka mandátů ústředí je šest let. Ústředí se obnovuje po třetinách každé dva roky. 
 
Článek 10a – Úloha úst ředí 
 
Ústředí připravuje jednání správní rady a vykonává její rozhodnutí. Řeší každodenní záležitostí 
v mezičase mezi jednáními správní rady. Ústředí se setkává nejméně jednou ročně. 
Úloha předsedy 
Předseda svolává a předsedá správní radě a ústředí. Zastupuje asociaci před zákonem a ve všech 
činnostech civilního života. 
Se souhlasem správní rady může delegovat své pravomoci na jiného člena správní rady. Na základě 
rozhodnutí správní rady může vykonávat povinnosti správního ředitele. 
Úloha místopředsedy 
Místopředseda pomáhá předsedovi různými požadovanými způsoby při správném chodu asociace. 
Na žádost předsedy jej může dočasně zastupovat nebo tehdy, když není předseda schopen svou 
úlohu vykonávat. 
Úloha tajemníka 
Tajemník zodpovídá za statutární korespondenci, zejména za svolávání shromáždění. Navrhuje zápis 
statutárních rozhodnutí a zodpovídá za jeho přepis do příslušných registrů. 
Úloha pokladníka 
Pokladních má na starost účetnictví asociace. 
 
KAPITOLA VI – Vnit řní na řízení 
 
Článek 11 – Vnit řní na řízení 
 
Vnitřní nařízení lze stanovit správní radou, která jej následně nechá schválit absolutní většinou 
valného shromáždění. 
Takové nařízení by mělo mít za cíl obsáhnout různé body neobsažené ve stanovách, zejména takové 
body týkající se vnitřní správy asociace. 
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KAPITOLA VII - R ůzné 
 
Článek 12 – Ú řední jazyky 
 
Úředními jazyky shromáždění jsou přinejmenším francouzština a angličtina. 
 
KAPITOLA VIII – Rozpušt ění, rozhodné právo a p říslušná jurisdikce 
 
Článek 13 - Rozpušt ění 
 
V případě rozpuštění vyhlášeného nejméně dvěma třetinami členů přítomných na valném 
shromáždění budou shromážděním jmenováni jeden nebo více likvidátorů a majetek, pokud nějaký je, 
bude zlikvidován v souladu s článkem 9 zákona ze dne 1. července 1901 a vyhláškou ze dne 16. 
srpna 1901. 
 
Článek 14 – Rozhodné právo a p říslušná jurisdikce 
 
Asociace se řídí francouzskými zákony. 
Všechny nároky týkající se organizace a chodu spadají do kompetence francouzské jurisdikce. 
V případě neshody týkající se významu určitých částí těchto stanov bude jejich francouzské znění 
považováno z  jediné správné a platné. 
 
 












