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Stanovy občanského sdružení (spolku)

PRO KOSTELY, z. s.
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ČI. I
Název a sídlo
1. Název sdružení zní: Pro kostely, z. s. (dále jen „sdružení").
2. Sdružení je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je právnickou osobou, není založené
za účelem podnikání ani vykonávání jiné činnosti za účelem dosažení zisku.
3. Sídlem sdružení jsou Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ 412 01.
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ČI. II
Cíle a činnost sdružení
Hlavním cílem sdružení je přispět k záchraně římskokatolické sakrální architektury
na území diecéze litoměřické.
Dalšími cíli sdružení jsou
a. podpora Biskupství litoměřického, farností na územní litoměřické diecéze a
jiných církevních subjektů k záchraně sakrální architektury,
b. správa sakrálních objektů ve vlastnictví sdružení,
c. osvětová činnost v otázkách církevní architektury a církevních dějin.
Činnosti uskutečňované za účelem dosažení těchto cílů sdružení představují hlavní
činností sdružení. Sdružení
a. pořádá semináře, přednášky a konference,
b. vydává neperiodické a periodické publikace,
c. poskytuje bezplatné poradenství Biskupství litoměřickému, farnostem na
územní litoměřické diecéze a jiným církevním subjektům,
d. spravuje vlastní majetek.
Vedle hlavní činnosti může sdružení vyvíjet vedlejší hospodářské činnosti, kterými
jsou
a. podnikání podle živnostenského zákona,
b. pronájem nemovitostí.
Vedlejší hospodářská činnost může být uskutečňována pouze za účelem podpory
hlavní činnosti sdružení anebo z důvodu hospodárného využití majetku sdružení.
ČI. III
Členství ve sdružení
Členem sdružení je osoba, která splňuje podmínky podle těchto stanov, je na
základě písemné žádosti za člena přijata členskou schůzí a jejíž členství dosud
nezaniklo.
Členy sdružení jsou řádní členové a jeden mimořádný člen.
Mimořádným členem je Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 185, se sídlem Dómské
náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01.
Řádným členem může být fyzická osoba anebo církevní právnická osoba se sídlem
na území diecéze litoměřické nebo ve smyslu Kodexu kanonického práva zřízená
litoměřickým diecézním biskupem anebo jemu podřízená.
Člen sdružení má právo
a. účastnit se jednání členské schůze,
b. volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d. podílet se na praktické činnosti sdružení.
Člen sdružení má povinnost:
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a. dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení orgánů sdružení,
b. aktivně hájit zájmy sdružení, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu
se zájmy sdružení,
c. platit členské příspěvky určené členskou schůzí.
7. Členství ve sdružení zaniká
a. doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, předsedovi
sdružení,
b. úmrtím člena sdružení,
c. zánikem člena, který je právnickou osobou,
d. zánikem sdružení,
e. vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i
přes písemné napomenutí předsedy porušuje tyto stanovy nebo jedná proti
zájmům sdružení.
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.
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ČI. IV
Organizační struktura
Organizační strukturu sdružení tvoří
a. členská schůze,
b. předseda,
c. revizor.
Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se podle potřeby, nejméně
jednou do roka. Členská schůze
a. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny,
b. volí předsedu sdružení,
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c. schvaluje plán činnosti na příští období,
d. schvaluje roční účetní závěrku a výsledek hospodařeni ' L
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e. určuje výši a splatnost členských příspěvků,
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f. přijímá členy sdružení,
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g. rozhoduje o vyloučení člena sdružení,
J
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h. rozhoduje o zániku sdružení,
i. rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem.
Zasedání členské schůze sdružení svolává předseda sdružení. Předseda je povinen
do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna
třetina řádných členů sdružení, nebo pokud o to požádá revizor.
Členská schůze se koná pouze za přítomnosti pověřeného zástupce mimořádného
člena.
Členská schůze se usnáší většinou všech členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení
člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech
členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů.
Mimořádný člen může na členské schůzi vůči kterémukoliv usnesení členské schůze
uplatnit právo kvalifikovaného nesouhlasu, a to bezprostředně po jeho přijetí.
V takovém případě platí, že usnesení nebylo členskou schůzí přijato.
Předseda je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními
členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Revizor dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení.
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ČI. V
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Jednání jménem sdružení
1. Jménem sdružení jedná předseda.
2. Pouze se souhlasem mimořádného člena může předseda sdružení uskutečnit právní
jednání,
a. které spočívá v přenechání věci nemovité k užití jinému na dobu delší
jednoho roku anebo na dobu neurčitou,
b. které spočívá v přenechání věci movité k užití jinému, jestliže pořizovací cena
movité věci přesahuje 50.000,- Kč,
c. jehož předmětem je změna vlastnického práva k nemovité věci, její zatížení či
vzdání se práva k ní,
d. jehož předmětem je změna vlastnického práva movité věci o hodnotě či ceně
přesahující 50.000,- Kč, její zatížení či vzdání se práva k ní,
e. které směřuje ke vzniku závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje
částku 50.000,- Kč, nebo
f. které zakládá účast v jiných právnických osobách, ručení nebo solidární
závazek.
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ČI. VI
Hospodaření sdružení
Za hospodaření sdružení odpovídá předseda. Předseda předkládá do 15. května
každého roku účetní závěrku a výsledek hospodaření členské schůzi ke schválení.
Příjmy sdružení tvoří zejména
/
íf-.a. příspěvky členů,
......
b. dotace a granty,
c. dary,
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d. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
e. úroky.
Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. II
těchto stanov a v souladu s formami činnosti tam uvedenými.
Jednatel zajišťuje vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů.

Čl. VII
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden
na členy sdružení, a to v rozsahu určeném rozhodnutím členské schůze, jinak na
Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 185, se sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ
412 01, případně na jeho právního nástupce.
V Litoměřicích dne 25. listopadu 2013

Stanislav Přibyl
zmocněnec přípravného
výboru

