KUBISTIN
občanské sdružení pro záchranu a revitalizaci
evangelického kostela v Pečkách
STANOVY
Část I.
Základní ustanovení
1. Postavení a působnost
a/ Kubistin, občanské sdružení pro záchranu a revitalizaci evangelického kostela v Pečkách /dále
jen Kubistin/ je dobrovolnou, nevládní a nepolitickou organizací, založenou na základě zákona
č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
b/ Sídlem Kubistinu je budova Farního úřadu českobratrské církve evangelické, Husovo náměstí
480, 289 11 Pečky.
c/ Kubistin působí na území ČR.
2. Poslání a cíl činnosti Kubistinu
a/ Záchrana, obnova a revitalizace evangelického kostela.
b/ Zapojení do kulturního života města a regionu pořádáním koncertů a přednášek pro veřejnost ve
spolupráci s dalšími místními a regionálními organizacemi.
c/ Zapojení do programu cestovního ruchu konáním prohlídek s odborným výkladem a
spolupořádáním specializovaných zájezdů zaměřených převážně na moderní architekturu regionu.
d/ O cílech činnosti pojednává podrobně programové prohlášení.
Část II.
Členské záležitosti
1. Členství, jeho vznik a zrušení
a/ Členskou základnu tvoří individuální členové. Může jím být fyzická osoba tuzemská i zahraniční,
jejíž činnost je slučitelná s těmito stanovami. Může jím být každý vážný zájemce z řad odborné i
laické veřejnosti, který požádá o členství, souhlasí se Stanovami a podáním přihlášky se zavazuje k
jejich dodržování.
b/ O přijetí za člena rozhodne výkonný výbor sdružení. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí.
c/ Členství zaniká
- písemnou výpovědí člena,
- písemným zrušením ze strany Kubistinu pro hrubé porušení jeho stanov,
- úmrtím fyzické osoby.
2. Práva a povinnosti členů Kubistinu
a/ Člen má právo
- zúčastňovat se veškeré činnosti Kubistinu,
- volit a být volen do orgánů Kubistinu,
- předkládat své podněty, návrhy, připomínky, stížnosti výkonnému výboru Kubistinu.
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b/ Člen je povinen
- přiměřeně se podílet na činnosti Kubistinu, vystupovat v souladu s jeho posláním a cíli, chránit
jeho zájmy a dobré jméno,
- dodržovat Stanovy Kubistinu,
- řádně vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen,
- ve stanovené lhůtě a výši uhradit členské příspěvky.
Část III.
Orgány Kubistinu
1. Orgány, jejich funkční období a volby
a/ Orgány Kubistinu jsou
- valná hromada členů,
- výkonný výbor,
- revizní komise.
b/ Funkční období výkonného výboru a revizní komise trvá tři roky.
c/ Volby do orgánů a další rozhodování se řídí zásadou platnosti hlasů nadpoloviční většiny
přítomných.
2. Valná hromada
a/ Je vrcholným orgánem Kubistinu. Nejméně jednou ročně ji svolává výkonný výbor Kubistinu.
b/ Rozhoduje o všech záležitostech Kubistinu, vyplývajících ze všeobecně závazných předpisů,
stanov a dalších závazných dokumentů a schvaluje
- programové dokumenty,
- plán činnosti Kubistinu,
- rozpočet Kubistinu,
- rozpočet Fondu záchrany a obnovy evangelického kostela v Pečkách,
- zprávy o plnění plánu činnosti a rozpočtu,
- stanovy a jejich změny,
- příspěvkový režim,
- revizní zprávy,
- volí a odvolává výkonný výbor.
3. Výkonný výbor
a/ Je statutárním a řídícím orgánem Kubistinu.
b/ Za svou činnost odpovídá valné hromadě členů.
c/ Je nejméně tříčlenný v čele s předsedou Kubistinu, dalšími členy jsou místopředseda a
tajemník.
d/ Výkonný výbor přijímá všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti a rozvoje Kubistinu a
spolupráce s dalšími partnery na základě rozhodnutí valné hromady.
e/ Přijímá nové členy a rozhoduje o zániku členství.
f/ Nejméně jednou za čtvrtletí jej svolává předseda Kubistinu.
g/ Jménem sdružení Kubistin jedná předseda, místopředseda nebo tajemník každý samostatně
podle toho, co má na starosti.
h/ K právním úkonům, zavazujícím Sdružení, jsou oprávněni dva členové: vždy předseda a podle
povahy věci buď spolu s místopředsedou nebo s tajemníkem.
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i/ Podepisování významných dokumentů za Sdružení provádějí dva členové výkonného výboru:
předseda s místopředsedou nebo předseda s tajemníkem a to podle povahy věci.
4. Revizní komise
a/ Je revizním a kontrolním orgánem Kubistinu.
b/ Zprávy a zjištění ze své činnosti předkládá výkonnému výboru a valné hromadě.
c/ Schází se podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
d/ Kontroluje hospodaření Kubistinu dle rozpočtu i hospodaření s prostředky „Fondu záchrany a
obnovy evangelického kostela v Pečkách“.
Část IV.
Hospodaření Kubistinu
1. Způsob hospodaření
a/ Kubistin hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle všeobecně platných právních
předpisů, podle zásad hospodaření, schválených valnou hromadou a podle konkrétního rozpočtu,
schváleného pro dané časové období.
b/ Kubistin zřizuje vedle hospodaření s majetkem sdružení dle bodu a/ zvláštní „Fond záchrany a
obnovy evangelického kostela v Pečkách“ pro plnění základního cíle sdružení.
2. Finanční zdroje
a/ Finanční zdroje Kubistinu jsou zejména členské příspěvky, možné dary a dotace, případně
příjmy z činnosti sdružení.
b/ Zdroje „Fondu záchrany a obnovy evangelického kostela v Pečkách“ jsou zejména sponzorské
dary, dotace a další příspěvky. Prostředky „Fondu záchrany a obnovy evangelického kostela v
Pečkách“ nelze použít na činnost sdružení, jsou určeny výlučně na účely záchrany a obnovy
památkového objektu evangelického kostela v Pečkách.
Část V.
Závěrečné ustanovení
a/ O zániku Kubistinu rozhoduje valná hromada, jestliže se pro takové rozhodnutí vysloví dvě
třetiny přítomných. Zároveň rozhodne i o majetku Kubistinu.
b/ Fond záchrany a obnovy zanikne naplněním jeho cíle. V případě zániku sdružení musí být i
nadále použity jeho prostředky k účelům, pro které byl zřízen.
c/ Jinak platí všeobecně platné právní předpisy o zániku a likvidaci organizace.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení registrace Kubistinu Ministerstvem vnitra ČR.
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