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1. Obecné informace o organizaci           
Název účetní jednotky: Farmstudio - středisko umění a kultury, z.s. 
Sídlo: č.p. 26, 277 24 Vysoká 
IČ: 06786171 
DIČ: CZ06786171 
Právní forma: spolek 
Spisová značka: L 69818 vedená u Městského soudu v Praze 
Den vzniku:                    14. února 2018  

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 

Spolek  má  svoji  hlavní  činnost  vymezenou  svými  stanovami.  Účelem  spolku  je 
vytvoření  fyzického a mentálního prostoru pro živé umění  a  kulturu ve spojení  se 
záchranou  a  obnovou  kulturního  dědictví.  Podporovat  vytváření  vztahu  a 
spoluodpovědnosti  obyvatel  k  místu,  kde  žijí,  a  přinášet  do  něj  nové  podněty  z 
nadregionálního a mezinárodního prostředí.  
Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména: 

• 8.-27.6.2020 - Rezidenční pobyty  
Laila Seidel, Sára Vaníček Milleson, Kateřina Šindelková, Lucie Oplíštilová 

• 27.6.2020 - Farmstudio OPEN  
vernisáže výstav, hudebně-taneční improvizace Barry Wan a Hana Kokšalová, kruhové 
tance  Jana Ježková, projekce filmů Martin Plitz 

• 6-9/2020 - Výstava rezidenčních umělců 
• 1.-10.7.2020 - Výtvarné a literární tvůrčí pobyty  

Lucie Fryčová, Anna Sypěnová, Alena Zemančíková 
• 6.-15.8.2020 - Dobrovolnický workcamp organizace Inex 
• 20.-23.8.2020 - Tvůrčí dílna kreslířského ateliéru Mimoprostor 
• 13.-14.9.2020 - Punktum ve Farmstudiu - festival 
• 18.-19.9.2020 - TRSY - landartový festival 
• 14.-26.9.2020 - Rezidenční pobyty (umělecká skupina MFK Bochum) 
• 26.9.2020 - Farmstudio OPEN  

vernisáže výstav, koncert skupiny Duende 
• 9/2020 – 3/2021 - Výstava  

Kurt Gebauer, Petra Hudcová, Jan Kuntoš 
• FARMSTUDIO JOURNAL 

2. číslo kulturně společenského magazínu 

3) Struktura organizace
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Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.  
Statutárním orgánem je:
MgA. Pavel Matela PhD.
Ve sledovaném období  nedošlo  ke  změnám ve struktuře organizace ani  ve  složení 
statutárních orgánů

4) Členská základna   
Spolek evidoval na konci sledovaného období 6 členů v následující struktuře:  
Pavel Matela - předseda spolku  
Pavel Matoušek - webmaster, umělecká rada - ČP  
Modrag Čížek - produkce  
Kateřina Anna Lucká - produkce, umělecká rada  
Jan Kuntoš – produkce  -ČP  
Vlasta Jaroš   

5) Hospodaření organizace 

Spolek v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací 
z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od dárců a nadací.  

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření  1 698,- Kč. Veškeré 
náklady  a výnosy  jsou promítnuty v účetní závěrce za  uvedené období. Organizace 
vykazuje  dostatek  finančních  prostředků  pro  realizaci  své  hlavní  činnosti 
v následujícím období. 

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny 
v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha 

Sestavil MgA. Pavel Matela PhD.

Dne 21.4.2021


