Stanovy spolku:
Křesťanské společenství Tesalonika, z.s.
článek I

Úvodní ustanovení
1. Název spolku:
2. Sídlo spolku:

Křesťanské společenství Tesalonika, z.s.
Jesenická 787/52, Bruntál, 792 01

článek II

Cíl a činnost spolku
1.

2.

3.
4.

5.

Cíle a poslání spolku jsou:
a. Sdružovat osoby, které vyznávají křesťanskou víru podle Bible, která je základem a pravidlem
života členů spolku.
b. Vést zainteresované lidi k poznání a uplatňování biblických pravd, křesťanských principů
a morálních hodnot.
c. Podílet se především na bruntálsku na vytváření podnětů pro vznik a rozvoj nových
společenství křesťanů.
d. Naplňovat biblické výzvy ke křesťanské misii a evangelizací v ČR i v zahraničí.
e. Podporovat zdravé soužití v rodinách podle tradičního modelu.
f. Přispívat k prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
g. Dle svých možností poskytovat humanitární a jinou pomoc lidem na území ČR i v zahraničí,
kteří se nacházejí v nouzi např. v důsledku ekonomických problémů, přírodních katastrof nebo
válek.
Mezi prostředky k dosažení těchto cílů patří zejména:
a. formování a budování společenství křesťanů (např. dětských, mládežnických, rodinných,
domácích skupin) fungujících na základě biblického řádu vzájemného soužití;
b. pořádání pravidelných i příležitostných setkání podle potřeby;
c. vyučování nadčasových biblických principů a hodnot a jejich aplikace do současnosti;
c. publikační, vzdělávací, osvětová a poradenská činnost;
d. pořádání veřejných akcí (přednášek, besed, seminářů, koncertů, pouličních shromáždění, aj.);
e. charitativní činnost, praktická pomoc a asistence potřebným lidem;
f. návštěvy nemocnic, ústavů sociální péče, dětských domovů, azylových domů, domovů seniorů
a podobných zařízení spojené s realizaci vhodných programů;
g. práce s dětmi, dorostem, mládeží, rodinami a ostatními věkovými kategoriemi formou klubů,
kroužků, kurzů, jedno- i vícedenních akcí, výletů, sportovních aktivit;
h. spolupráce se školami všech stupňů formou přednášek, vzdělávacích a výchovných programů,
besed, zájmových kroužků, klubů, atd.;
i. víkendové pobyty, letní tábory, příměstské tábory pro děti, mládež a rodiny;
j. zřizování křesťanských školských zařízení a jejich podpora;
k. tuzemské a zahraniční misijní a humanitární výjezdy.
Činnost KS Tesalonika je vykonávána zejména jeho členy a dobrovolníky, a to bezplatně; může být
vykonávána též za úplatu a to na základě pracovního poměru či jiného právního vztahu.
KS Tesalonika spolupracuje při naplňování svých cílů zejména s tuzemskými a zahraničními
křesťanskými církvemi, křesťanskými organizacemi a kulturními, vzdělávacími a sociálními
institucemi.
Činnost je motivována láskou k bližnímu a naplňováním biblického desatera.
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článek III

Členství
1. Členem spolku se může stát každá osoba starší 15 let bez rozdílu věku, pohlaví, rasy nebo
národnosti, která je křesťanem a která souhlasí se stanovami spolku a chce se zodpovědně
a aktivně podílet na realizaci cílů spolku. Seznam členů KS Tesalonika se nezpřístupňuje.
2. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky. U uchazečů mladších
18 let se svolením zákonného zástupce.
3. Každý řádný člen má povinnost:
a. vést bezúhonný a příkladný život v souladu s požadavky Bible;
b. podílet se na realizaci cílů spolku a zodpovědně plnit úkoly, které na sebe dobrovolně vzal;
c. dle svých možností finančně podporovat činnost spolku.
4. Každý řádný člen má právo:
a. aktivně se podílet na činnosti spolku;
b. obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty či stížnostmi;
c. volit a od 20 let být volen do orgánů spolku.
5. Členství zaniká:
a. dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení výboru spolku;
b. vyloučením výborem na základě neplnění povinnosti člena;
c. úmrtím.

článek IV

Orgány sdružení
A. Shromáždění členů
1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku reprezentujícím celou členskou základnu.
Působnost shromáždění členů plní funkci shromáždění delegátů.
2. Shromáždění členů se schází dle potřeby na základě svolání výborem, nejméně však jednou ročně.
Výbor má povinnost svolat shromáždění vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku nebo
některý jeho kontrolní orgán.
3. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina členů v době usnášení.
Nestanoví-li shromáždění členů jinak, rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý
člen má jeden hlas.
4. Shromáždění členů zejména:
a. volí a odvolává členy výboru;
b. schvaluje výroční zprávu a roční uzávěrku hospodaření;
c. volí revizora a přijímá revizní zprávy;
d. rozhoduje o změně stanov spolku dvoutřetinovou převahou hlasů přítomných členů;
e. projednává výsledky činnosti spolku za minulé období;
f. navrhuje a plánuje strategii a priority činnosti pro další období;
g. rozhoduje o zrušení, fůzi či rozdělení spolku.
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B. Výbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Členové výboru jsou starší 20 let.
Výbor má minimálně tři členy.
Výbor se schází podle potřeby, svolat ho může kdokoliv z jeho členů.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů a je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční
většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výbor spolku může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků.
Jednotliví členové výboru jsou voleni shromážděním členů na dobu neurčitou.
Výbor:
a. spravuje a řídí vnitřní záležitosti a dbá na soustavné naplňování cílů spolku;
b. svolává shromáždění členů;
c. předkládá shromáždění členů k projednání výsledky činnosti spolku za minulé období a
navrhuje strategii činnosti pro další období;
d. navrhuje případné změny stanov spolku;
e. jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedu;
f.
navrhuje z řad členů spolku kandidáty do výboru;
g. přijímá a odvolává členy spolku.
Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do kompetence jeho jiných orgánů.
Ukončení členství ve výboru se děje:
a. vystoupením na vlastní písemnou žádost;
b. vyloučením shromážděním členů;
c. úmrtím.

C. Předseda a místopředseda
1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku, přičemž každý z nich jedná za KS
Tesalonika samostatně. Zavazují-li spolek k plnění, jehož hodnota převyšuje 50.000,-Kč, nebo
zcizují-li nemovitý majetek spolku, jednají na základě pověření výboru.
2. Předseda stojí v čele spolku a je zodpovědný za jeho řízení. Místopředseda zastupuje předsedu
v jeho nepřítomnosti.
3. Předseda a místopředseda jsou za svou činnost zodpovědní výboru.
4. Předseda a místopředseda jsou voleni výborem na dobu neurčitou a výborem taky odvoláváni.
5. Výbor může pověřit jednáním za spolek i jiné členy spolku, a to zejména pro potřeby konkrétních
akcí, programů, jednání apod.

D. Revizor
1. Revizor je jmenován shromážděním členů na období minimálně jednoho roku, aby vykonával dohled
nad hospodařením spolku a nejméně jedenkrát ročně provedl kontrolu.
2. Revizorem nesmí být jmenován předseda a místopředseda spolku nebo člen spolku, který byl
pověřen evidencí hospodaření spolku.
3. Revizor se zodpovídá shromáždění členů, kterému předává písemnou zprávu o výsledcích revizí.
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článek V

Zásady hospodaření
1. Spolek nabývá a hospodaří s movitým i nemovitým majetkem jakýmkoli zákonným způsobem.
2. Zdroji příjmu jsou zejména:
a. dary a příspěvky fyzických i právnických osob;
b. sbírky a jiné příjmy z fundraisingových akcí;
c. výnosy majetku, dědictví a odkazy;
d. příjmy a výtěžky z vlastní hospodářské činností při naplňování cílů sdružení;
e. granty a dotace z veřejných rozpočtů pro konkrétní projekty a programy.

článek VI

Závěrečná ustanovení
1. O zrušení, rozdělení, sloučení nebo splynutí KS Tesalonika s jiným spolkem a taktéž o způsobu
majetkového vypořádání rozhoduje shromáždění členů.

Tyto stanovy Křesťanského společenství Tesalonika, z.s. nabývají účinností
dnem schválení shromážděním členů 8. února 2015.
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 13021.
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