„Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a
Marie SHL, z.s.“

Stanovy

I.
Název spolku
Spolek má název:
„Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z.s.“

II.
Cíl činnosti
1) Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z.s. (dále jen spolek) je
neziskovou organizací osob založenou za účelem podpory Katolického společenství Dvou
Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, společenství modlitby a skutků lásky v srdci katolické
církve k rozvoji a znovuoživování bohatství víry katolické církve zprostředkováním Boží
lásky k člověku a lásky člověka k Bohu a bližním ve Společenství Dvou Srdcí Lásky
Ježíše a Marie.
2) Za účelem dosažení svého cíle bude spolek podporovat své členy v modlitbě, pomáhat
lidem v nouzi, podporovat projekty Catholic Society of the Two Hearts of Love of Jesus
and Mary, zvláště budování Svaté Hory Ugwu-Nso v Orlu, v Nigérii, podporovat
publikační, ediční a překladatelskou činnost, pořádat exercicie, organizovat poutě,
podporovat charitativní a humanitární akce.

III.
Sídlo
Sídlem spolku je třída Komenského 558/41 , 697 01 Kyjov.

IV.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, výkonný výbor a předseda.
Všechny orgány spolku jsou povinny v rozsahu své pravomoci odpovídat na návrhy a připomínky
členů spolku, podávat jim vysvětlení a poskytovat potřebnou pomoc v souladu s činností spolku.

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, avšak v zásadních, klíčových rozhodnutích
značného dosahu, například při změně stanov, při použití finančních prostředků nad
100.000,- Kč pro jiné účely nebo činnosti, než jsou uvedeny v kapitole II. Cíl činnosti,
odstavci 2) podléhají rozhodnutí spolku schválení spolkem Katholische Vereinigung der
Zwei Herzen der Liebe Jesu und Mariens SHL se sídlem Kurfürstenstraße 5, 45138 Essen,
Německo.
2) Členská schůze rozhoduje o činnosti spolku, zejména o plánu akcí na každý rok,
a schvaluje hospodaření spolku na běžný rok. Členská schůze dále volí a odvolává členy
výkonného výboru a předsedu a rozhoduje o ukončení členství ve spolku. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů na jejím konání. Rozhodnutí
členské schůze je pro členy spolku závazné.
3) Změna stanov spolku bude provedena vždy na základě rozhodnutí členské schůze a po
schválení spolkem Katholische Vereinigung der Zwei Herzen der Liebe Jesu und Mariens
SHL se sídlem Kurfürstenstraße 5, 45138 Essen, Německo. Taková změna bude vždy
nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze oznámena příslušnému soudu
vedoucímu spolkový rejstřík.
Výkonný výbor
1) Výkonný výbor uskutečňuje rozhodnutí členské schůze a zejména rozhoduje, organizuje
a řídí činnosti spolku po hospodářské stránce a zabezpečuje jednotlivé akce spolku.
2) Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a pokladníka a dalších členů, pokud o
tom rozhodne členská schůze. Počet členů výkonného výboru musí být určen rozhodnutím
členské schůze vždy tak, aby počet jeho členů byl vždy lichý.
3) Výkonný výbor rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů z přítomných
členů výboru, a to za podmínky, že se jeho zasedání účastní alespoň třetina členů,
nejméně však 3 členové výboru, a to vždy za účasti předsedy nebo místopředsedy.
V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy nebo místopředsedy spolku.
4) Výkonný výbor se schází nejméně dvakrát v průběhu kalendářního roku. Zasedání
výkonného výboru svolává předseda nebo na základě jeho pověření jiný člen výkonného
výboru. O svolání výkonného výboru může rozhodnout i členská schůze nebo požádá-li
o to předsedu nebo místopředsedu alespoň třetina členů výboru. Rozhodnutí výkonného
výboru jsou závazná jak pro členy výboru, tak pro ostatní členy spolku. Výkonný výbor je
volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.

Předseda
1) Předseda je statutárním orgánem spolku.
2) Předseda je oprávněn jednat jménem spolku s třetími osobami, dále zejména koordinuje
a řídí činnosti spolku mezi zasedáními výkonného výboru a členské schůze a dále řídí
zasedání členské schůze a výkonného výboru a podává členské schůzi zprávu o činnosti
a hospodaření spolku. Předseda je oprávněn v rozsahu své pravomoci dávat jednotlivým
členům spolku pokyny, které jsou pro ně závazné. V případě, že předseda spolku nemůže
dočasně svou funkci vykonávat, jedná za spolek v jeho zastoupení místopředseda.
Předseda je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období. První předseda je volen
zakladateli spolku.

V.
Práva a povinnosti členů spolku
1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Člen spolku je oprávněn podílet se na činnosti spolku, zejména účastnit se členské schůze
a hlasováním spolurozhodovat o činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku,
podávat jeho orgánům své návrhy a požadovat od orgánů spolku vysvětlení a pomoc
v souladu s jeho činností a dále má právo podílet se na všech výhodách, které spolek svým
členům poskytuje. Člen spolku je povinen především vykonávat rozhodnutí členské
schůze a plnit závazná rozhodnutí výkonného výboru a pokyny předsedy spolku. Dále je
člen povinen platit spolku členské příspěvky, jejichž výši určuje členská schůze.
3) Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí zájemce o členství a to dnem registrace
jeho písemně podané přihlášky na zasedání výkonného výboru.
4) Členství ve spolku zaniká:
a) rozhodnutím člena o ukončení členství a to dnem podání písemné žádosti o ukončení
členství předsedovi nebo jinému orgánu spolku.
b) rozhodnutím členské schůze pro opakované neplnění povinností člena spolku nebo pro
chování člena, která je v hrubém rozporu s činností spolku a to dnem rozhodnutí členské
schůze.
VI.
Zásady hospodaření
1) Spolek hospodaří s prostředky, které získává z členských příspěvků členů spolku, darů
a dalších dostupných prostředků, zejména příspěvků ze státního rozpočtu, grantů a jiných
projektů právnických a fyzických osob.

2) Hospodařením v době mezi konáním členské schůze je pověřen výkonný výbor a za plnění
jeho rozhodnutí je odpovědný předseda nebo jiný člen výkonného výboru, který je k tomu
pověřen členskou schůzí.
3) Spolek zřizuje účet u Peněžního ústavu s dispozičním právem pro předsedu, místopředsedu
a pokladníka, s podpisovým právem těchto členů výkonného výboru (dva podpisy).
4) Spolek hospodaří a zejména vede účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy.
VII.
Závěrečná ustanovení
Činnost spolku se řídí v otázkách neupravených těmito stanovami příslušnými ustanovením
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto
stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 15.8. 2020.

*** ***

***

V Praze, dne 15.8. 2020.

