Stanovy spolku
Křižovatka, z. s.
Čl. I
Název a sídlo
1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen „spolek“).
2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za
účelem podnikání ani vykonávání jiné činnosti, jejímž cílem je dosažení zisku.
3. Sídlo: Příchovice 38, 468 48 Kořenov
4. IČO: 602 530 11
5. Spolek vyvíjí činnost ve spolupráci a s podporou Biskupství litoměřického, Sekce pro
mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků, z. s..
Čl. II
Účel a činnost spolku
1. Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost napomáhající ochraně dětí a
mládeže, jejich osobnostnímu a charakterovému rozvoji i podpoře rodin. Cílem je
dosažení jejich všestranného prospěchu: duchovního, intelektuálního, etického,
kulturního, společenského i fyzického.
2. Dalším cílem spolku je podpora subjektů a aktivit napomáhajících dosažení hlavního
cíle.
3. Spolek se zaměřuje na specifickou výchovně - vzdělávací činnost s využíváním
komunitních, interaktivních a zážitkových forem a nabídku hodnotných volnočasových
aktivit.
4. Činnosti uskutečňované za účelem dosažení těchto cílů představují hlavní činnosti
spolku. Spolek zejména:

a. zajišťuje provoz a rozvoj střediska stálého života mládeže v Příchovicích i
v dalších obdobných zařízeních,
b. pořádá tematické pobyty a další aktivity pro mládež, jakož i pro rodiče s
dětmi, zaměřené na duchovní, společenské, kulturní, umělecké a vzdělávací
oblasti,
c. všestranně spolupracuje s obdobně zaměřenými spolky a institucemi
především v oblasti vzdělávání a předávání zkušeností. Sdružuje se s nimi
k efektivnějšímu dosahování a naplňování svých cílů vždy, když je to možné
a přínosné.

5. Specifickou metodou práce spolku je vytváření společenství – výchovného prostředí s
atmosférou rodiny na principech vzájemné křesťanské lásky, úcty, pozitivního
hodnocení, zájmu o druhého, služby, obětavosti a vstřícnosti.
6. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářské činnosti, kterými jsou
zejména:
a. poskytování nevyužitých ubytovacích a vzdělávacích kapacit,
b. pronájem nemovitostí,
c. prodej vlastních výrobků a produktů, nebo prodej výrobků členů spolku či
partnerských organizací.
7. Vedlejší hospodářská činnost může být uskutečňována pouze za účelem podpory
hlavní činnosti spolku anebo z důvodu hospodárného využití majetku spolku a nesmí
být vykonávána na úkor hlavní činnosti.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let, která respektuje cíle, zásady a
poslání spolku a hodlá jakkoliv pozitivně přispět k realizaci cílů spolku dle čl. II.
těchto stanov.
2. Členství ve spolku je dvojího druhu: člen a výkonný člen. Pouze výkonné členství
opravňuje člena k volbě do orgánů spolku a hlasování na členské schůzi. Žádostí o
přijetí za výkonného člena spolku vyjadřuje zájemce souhlas i s podílením se na
administrativních a řídících povinnostech spojených s činností spolku, jako je zejména
účast na jednáních orgánů spolku a plnění povinností spojených s jeho správou podle
stanov spolku a dalších příslušných předpisů. Výkonným členem spolku se může stát
pouze člen starší 18 let.
3. Členy spolku přijímá spolek na základě písemné žádosti zájemce o členství nebo o
výkonné členství. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
4. Člen spolku může ze spolku kdykoliv vystoupit písemným oznámením o vystoupení
ze spolku doručeným předsedovi spolku.
5. Člen spolku může být ze spolku vyloučen,
a. jedná-li v rozporu s cíli spolku či nepřispívá-li k naplnění jeho poslání, nebo
b. poškozuje-li svým jednáním dobré jméno spolku, oprávněné zájmy spolku
nebo jeho členů nebo majetek spolku, nebo
c. nerespektuje-li usnesení orgánů spolku.
6. Členství ve spolku zaniká rovněž smrtí člena či zánikem spolku.

Čl. IV
Práva a povinnosti člena spolku
1. Člen spolku má právo
a. účastnit se členské schůze, podílet se na práci spolku a podporovat zlepšení a
zkvalitnění jednotlivých jeho činností, být přiměřeně informován o
nejdůležitějších činnostech spolku
b. způsobem uvedeným v těchto stanovách kdykoliv ze spolku vystoupit.
2. Výkonný člen spolku má dále ještě právo
a. volit orgány spolku, hlasovat o návrzích usnesení členské schůze,
b. být volen do orgánů spolku,
c. podílet se v mezích svých kompetencí na řízení spolku a kontrole jeho
činnosti.
3. Členové spolku jsou povinni
a.
b.
c.
d.

dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
svou činností napomáhat k dosažení cílů spolku,
chránit a zvelebovat majetek spolku,
dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku, oprávněné zájmy
spolku nebo jeho členů a majetek spolku.
Čl. V
Organizační struktura

1. Organizační strukturu spolku tvoří
a. členská schůze
b. předseda
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Oznámení
o svolání členské schůze spolku bude zveřejněno na www. stránkách spolku vždy
nejméně jeden týden před jejím konáním. Předseda je povinen do 1 měsíce svolat
členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina výkonných členů
spolku, nebo sídelní biskup Biskupství litoměřického, či ředitel Sekce pro mládež České
biskupské konference.
Členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň tří výkonných členů spolku.
Usnesení členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných výkonných členů spolku.
Členská schůze
a. schvaluje stanovy spolku a jejich změny,

b.
c.
d.
e.
f.

volí a odvolává předsedu spolku,
schvaluje plán činnosti na příští období,
schvaluje roční účetní závěrku a výsledek hospodaření,
určuje výši a splatnost členských příspěvků,
schvaluje výdaje, převody majetku a závazky spolku převyšující hodnotu
100 tis. Kč.,
g. rozhoduje o zániku spolku,
h. rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem.
3. Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu neurčitou. Je statutárním orgánem
spolku. Funkce předsedy spolku zaniká
a. odstoupením z funkce předsedy spolku,
b. odvoláním členskou schůzí spolku,
c. odvoláním sídelním biskupem Biskupství litoměřického dle čl. V odst. 5
stanov.
Předseda spolku jedná jménem spolku, zajišťuje vedení účetnictví podle obecně
závazných předpisů, řídí členskou schůzi, vykonává ve spolku a za spolek veškerou
působnost, kterou tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu spolku, a realizuje rozhodnutí
členské schůze.
Předseda může písemně pověřit jinou osobu úkoly na jednotlivých úsecích činnosti
spolku. Vyplývá-li to z předsedova písemného pověření, může zmocněnec jednat
jménem spolku.
4. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí předseda své jméno a svůj podpis.
5. Sídelní biskup Biskupství litoměřického má právo, pokud zjistí, že činnost předsedy má
závažné nedostatky, rozhodnout o odvolání předsedy spolku a v případě potřeby
jmenovat dočasného předsedu spolku, a to na nezbytně dlouhou dobu, případně do
doby řádného zvolení nového předsedy. Má právo požadovat informace o činnosti
spolku, požádat o svolání členské schůze a účastnit se jednání všech orgánů spolku.
6. Ředitel nebo osoba pověřená řízením Sekce pro mládež České biskupské konference
jsou oprávněni osobně nebo pomocí zmocněných osob vykonávat u spolku odborný,
především metodický dohled, kontrolu a supervizi. Spolek jim poskytne potřebnou
součinnost. Ředitel Sekce pro mládež ČBK má právo požadovat informace o činnosti
spolku a účastnit se sám nebo prostřednictvím zmocněných osob jednání jeho orgánů.
Je oprávněn požadovat svolání členské schůze.
Čl. VI
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s
a. vlastním majetkem a s jeho výnosy,
b. příjmy z vlastní činnosti,

c. majetkem získaným z různých dalších zdrojů, např. z příspěvků státu, obcí,
nestátních organizací, s dary, odkazy, dobrovolnými příspěvky.
2. Členové spolku jsou povinni nakládat s majetkem spolku hospodárně.
Čl. VII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. V případě zániku spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně
převeden na obdobně působící neziskovou organizaci, která o něj projeví zájem.
2. Zánik spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Shromáždění členů sdružení podle dosavadních předpisů považuje se za členskou
schůzi spolku podle těchto stanov. Předseda sdružení Křižovatka. o. s. podle
dosavadních předpisů považuje se za předsedu spolku Křižovatka, z. s podle těchto
stanov. Rada Sdružení Křižovatka, o. s podle dosavadních stanov se dnem účinnosti
těchto stanov ruší.
2. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se dosavadní členové Křižovatky, o. s. stávají
členy spolku Křižovatka, z. s, členové rady sdružení Křižovatka, o. s. se stávají dnem
nabytí účinnosti těchto stanov výkonnými členy spolku Křižovatka, z. s a předseda
Křižovatky, o. s. se stává předsedou spolku Křižovatka, z. s. Tyto stanovy budou ode
dne své účinnosti vyvěšeny na www. stránkách spolku, a to po dobu dvou měsíců.
Dosavadní členové si v průběhu tohoto období podají žádost o členství ve spolku.
Pokud si tuto žádost nepodají, bude jim členství ve spolku automaticky ukončeno.
Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním členů Křižovatky, o. s. a nabývají
účinnosti dne 1. 12. 2015
Tyto stanovy v plném rozsahu ruší a nahrazují předchozí stanovy sdružení Křižovatka,
o. s. platné od 16. 11. 2007.

V Příchovicích dne 1. 12. 2015

……………………………………….
předseda Křižovatky, z. s.

