Stanovy
NA KŘIŽOVATCE, z. s.
I.
Název a sídlo spolku

Název spolku: NA KŘIŽOVATCE, z. s.
(dále jen „spolek")
Sídlo spolku: Klostermannova 394, 407 47 Varnsdorf

II.
Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, neziskový. Sdružuje
Spolek je samostatnou právnickou osobou.

členy

na základě jejich

společného

zájmu.

III.
Účel spolku

Účelem spolku je vytvářet svou existencí podmínky k tomu, aby jeho členové se zájmem o rozvoj občanské
a na základě hodnot svobody člověka mohli uplatnit své právo svobodně se sdružovat a jednat při
uvedených aktivitách, které jsou zejména základními činnostmi spolku:
společnosti

a) pomoc lidem v nouzi, v obtížně řešitelné životní situaci,
b) poskytování rady, pomoci a informací lidem v pro ně důležitých oblastech zájmu tak, aby nebyli
poškozováni neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby,
c) vytvářet podmínky pro budování a existenci iniciativ podporujících principy občanské společnosti,
práva minorit, rozvoj osobnosti každého člověka při respektování jeho odlišnosti,
d) podporovat a pomáhat lidem v oblasti zaměstnanosti a napomáhat odstraňovat bariéry na trhu práce,
e) podpora a pomoc v sociální oblasti,
t) komunitní práce,
g) zpracování průzkumů a analýz,
h) provádí ediční činnost zaměřenou na vydávání informačních materiálů pro veřejnost z oblasti
své činnosti a vydávání metodických a výukových materiálů,
i) provádí přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro veřejnost, organizace, fyzické
i právnické osoby z oblasti své činnosti,
j) lektorské, konzultační a expertní služby, pokud nespadají do poradenských a informačních služeb
poskytovaných podle podmínek bodu b),
k) činnosti uvedené v bodech h) až k) mohou být poskytovány na komerčním principu.
Spolek je oprávněn vyvíjet vlastní ekonomickou činnost jako vedlejší

hospodářskou činnost.

IV.
Členství ve spolku
Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba se zájmem podílet se na jeho činnosti. Osoba,

která souhlasí s těmito stanovami, dodržuje je a dodržuje usnesení orgánů spolku.
Zájemce o členství podává výkonné radě spolku písemnou přihlášku k členství ve spolku. Členství ve spolku
vzniká na základě schválení přihlášky výkonnou radou spolku a to dnem schválení. Výkonná rada o přijetí
rozhoduje na své nejbližší radě prostou většinou přítomných hlasů.

Každý

člen

má právo:
aktivně se podílet na činnosti spolku, účastnit se valných hromad spolku
volit a být volen od 18 let do orgánů spolku
vznášet své názory a připomínky, osobně se účastnit vyřizování svých návrhů
kdykoliv ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení
právo účastnit se přednostně akcí a programů pořádaných spolkem
člen je

povinnen:
a v termínu přispívat na hospodaření spolku formou členského příspěvku, jehož výši a termín
schválí valná hromada
ctít a dodržovat stanovy a dbát dodržování cílů spolku, respektovat usnesení valné hromady a orgánů spolku
povinnost řídit se vnitřními předpisy spolku, které jsou přijaty výkonnou radou
aktivně se podílet na plnění cílů spolku
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

Každý

pravidelně

Členství zaniká:

a)
b)
c)
d)
e)

vystoupením člena písemným oznámením
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
úmrtím člena
zánikem spolku
u právnické osoby jejím zrušením, zánikem

v.
Organizační uspořádání

Orgány spolku jsou:
1. Valná hromada
2. Výkonná rada
Orgány mohou pro podporu své práce zřizovat odborné a poradní komise, které mají pravomoci
zřizovatelem. Za svou činnost jsou odpovědné svému zřizovateli.
1.

určené

svým

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je shromážděním všech členů spolku. Valná hromada se koná
minimálně lx ročně, je svolávána výkonnou radou. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech členů spolku a prostou většinou hlasů všech přítomných. Právnická osoba má
při hlasování jeden hlas právě tak jako osoba fyzická.

Valná hromada rozhoduje zejména o:
A. změně stanov
B. zániku spolku (bod VII. stanov)
C. schvaluje roční plán činnosti, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření spolku
D. volí členy výkonné rady spolku
E. rozhoduje o zrušení členství
F. stanovuje výši, splatnost členského příspěvku a způsob a termín jeho placení
G. plní dozorčí funkci - provádí kontrolu hospodaření, kontroluje činnost výkonné rady.

2. Výkonná rada
Výkonná rada je orgánem, který zastupuje spolek navenek. Jménem výkonné rady jedná její předseda,
popř. jiný pověřený člen výkonné rady. Předseda je statutárním orgánem spolku. Výkonná rada rozhoduje
o všech otázkách, které nespadají do výlučné pravomoci valné hromady. Rozhoduje prostou většinou hlasů
členů výkonné rady. Výkonnou radu svolává její předseda.

Výkonná rada dále:
řídí činnost spolku
rozhoduje o přijetí žadatele za člena spolku a potvrzuje přijetí člena do spolku
projednává všechny otázky v působnosti spolku a rozhoduje o všech skutečnostech, které naspadají
do výlučné pravomoci valné hromady
rozhoduje o otázkách hospodaření spolku a odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku
volí a odvolává předsedu výkonné rady
vede seznam členů spolku
rozhoduje o všech závazných dokumentech spolku s výjimkou stanov
Výkonná rada je 3 členná. Členem výkonné rady může být každý člen spolku starší 18 let. Členy výkonné rady
volí valná hromada. Volební období výkonné rady trvá 10 let. Členství ve výkonné radě zaniká uplynutím
volebního období, dobrovolným odstoupením člena výkonné rady, odvoláním valnou hromadou. Jednání výkonné
rady se může zúčastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem.
Po zvolení valnou hromadou volí členové výkonné rady prostou většinou svých hlasů ze svého středu předsedu.
Předseda může ze své funkce odstoupit či může být prostou většinou hlasů výkonnou radou odvolán. Předseda
jedná za spolek samostatně.

VI.
Hospodaření

spolku

Majetek spolku zejména tvoří členské příspěvky, dobrovolné příspěvky, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary,
výnosy akcií, výnosy z majetku, příjmy z činností při naplňování cílů spolku a ostatní jmění spolku.
S majetkem hospodaří spolek v souladu s právními předpisy a podle finančního záměru, schváleného na příslušné
období valnou hromadou.
Veškeré příjmy a zisky z ekonomické činnosti musí být použity k realizaci cílů činnosti spolku uvedených
v článku III.
Kontrolu hospodaření provádí valná hromada, které každoročně předkládá zprávu o hospodaření výkonná rada.

VII.
ustanovení

Závěrečná

Spolek zaniká:
dobrovolným

rozpuštěním

nebo

sloučením

s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady,

dvoutřetinovou

většinou hlasů

rozhodnutím soudu
Po zániku spolku se provede majetkové

vypořádání.

Ostatní právní vztahy, těmito stanovami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů ČR.
Tyto stanovy byly schváleny a přijaty valnou hromadou spolku ve Varnsdorfu dne 18. 11. 2016

Pfedseda spolku: Ing. Pavlína

Šafusová····~·················

