stano!ry

obla§tni chařity Kutná Hora
Př..nbulg

Poslánin chďity j€ ponáha1 liden v inotné, $ciálni. dušeúia dunowi noúi b{ ohledu
fu e (t pť§llqoJ l,a.e. omdno.t, nebo náborď.leŤJ V],ánj,

p!ámická osba nese název

oblsttj chdita

čl, 1
Nírey
kutná Hora

čl,2

sidl.m oblasl,d cndty (unrá HoŘ

(dále

sídIo
řn ocH) ]é Havilská 403, 284 0l Kutná Horá.

či,3

Prfiníforn!

(l) ocEje píávnickou osobou evidoveou podle z&ona č, 3/2002 sb.. zá*on o cirkvícn
a nábožnskýcn spol.čnost€ch, v platnén Zé!i, Byla ževidována v R€jsťftu eÝidoveýcb
plámických osob jako účeloýéaříhíciikve iimskokarolické ve smyslu § 15a odst. ]
pisn, b) uv€denóho
(2)

ocH

Z&ona,
rystuluje v plávnlch

vážich srínjúénena má

odpovědnost DŤlývajícI z těchio

ď4

zakltdar.l

zakladatél€m ocE i€ Biskupstvi káovéhradecké, IČ: oo445l3,1,9e sldlgn
35.500 0] Hrad€c (nilové,

velé.ánrěsii

čl,5
založúí

(l) ocH byla a]ožena dn€ l. 5, 199,1 roáodnútlm biskupa knítovéhndeckébo v€ snyslu
kin. l]4 ll? Kodexu keonickéno pniva zrcku 1983 (dál€ jen clc) ! v souladu 9 § 13
odst. l pisn, g) iehdy účiméhoát, č.308n99] sb,

ocH byla Ztožena Da dobu neuditou.
G) ocrt ie složkou Di€céhi kaiolické cheity HÉdec K!áové se sidl€n veIké náněsú 37,
Hiad€c KJálové. iČ: 4219?449 (dále jen DcH), DcH posk)Ťuje ocH metodické vedenl.
porad@9ký a udělávrci swiš v jeji čifuosti. Dále ji poskyluje lúmóni prostMky na dobu
(2)

nezb}.íě nutnou za účelempodporyjeji ]nani činnosli,

čl,6
stltutáni o€án

ocE štoji llditgl ocH,
Řednel ocH a ásfupce řditele ocH

(l) v ěele

jsou slatuiámini oigány octi, každý F opiáfuén
(2)
jnénen
ocH ae !šecn věcech s onedimi uvédenými v odst.
smostdn]ě činit p!áml rj&ony

Ředitele ocl] jnenuje a odvolává ledilel DcH. arsfuFce ieditele ocH jnennje
aodvolÁvá ledit€l DcH zPiavid]a na návlh teditele ocH. Fúkčniobdobi ieditele ocH
uaÝifáni
azásfupce řdiiele ocH je člyři rcky. jneíováni nohou býl opatoveě,
pracovni smloury, při žněnách a Utončeni pracovnibo poněru s iednel.m ocH a zástupcefo
leditéle ocH jedíi a ocH ieditel DcH, kďý sldoÝuje tediteli ocH a zdtupci řdilele
ocH výši nzdy a dalši podniony výkonu páce,
(4) Řednel ocH a zástupm lEditele ocH jsou pod}izeni iediteli DcH a jsou odpo!ědni
zarealizaci ěimosti ocH, vešted jejich rcáodnutí nusi být a sdadu s roáodDutini
biskupa kJálo,énJad4kého, ts!, administráloia diecéze. ! lediiel€ DcH.
(5) Pokud ocE DviÉsmloun o nakládání s nemovi!ín ijajétk€m (mbýváni. převádětri,
zatěžoaáni nenovnýcn věci nebo jejich pronájen na dobu delši n€ž jeden ót nebo
opakov ě) nebo @!írá snloun o úvěro pie§!] jlci částku 500,000.- (č, nusi bí ilková
snlouva pismi a ňusi obsóovat schvalováci doložta. schváleíl t tového ulonu
bistupen kiálovébradecbín, Ésp. adminhtniioien di€céze, nebo jim povĚřdou osobou ná
povsůu odkládacl !odmí.ny,
(6) Ředitel ocH ! ziistupce řediiel€ ocE podepisují každý smoslatně a io tak, že svůj
vlasúoručnipodpis připojí k tištěnému nebo mlsúénu nám obl6tni chúiia Kurná Eora.

G)

lii

č1,1
Rada

oclt

Poúdnin oryán€n ředikle ocH je Rada ocH, Rada ocH je n€jnéně llíólemá, Členové
Fdy ocH jrcu jnenováni m náEh i.ditél€ ocH a odvoláváni i bez Dánhu ředilele ocE
biskupskín vikáten pro diatonii,
(2) Púvonoc a působnost Rady ocH je ulčena těmito si ovmi a Jednacin iádem rady
ocH. Jednmi řád Rady ocH sbvaluje bhkupslqí vikái prc diakonii na nálri leditele ocli
(]) ČlenoaéRldr ocH nesni býl s ieditelem ocH ve váahú ptibuenstvi v řadé přlné
ipobočnéa 1o do 4, stupné, v nuiném piipádě snl udělil yjjinlku bishpský aikář plo
(] )

všechn' úkony připisoveé bisklpskému vikáři prc diakonii nůžeq,konat sám diecémi
biskup, resp. adninistáio! diecé2e,
(,l)

čl,8

čimo§t
(]) ocH byla založena 2a účetmposk},lováíi obecně piospěšných čimosti chúilativnicn,
sociáinich a zdralotnických. Podnikálelská a jiná čimosi núžebýt poue dophková,
(2) ocH 2ajištuje Poslátri církve iimskokatolické a oblasti bnolné a duchovnl dobroěimosti
sou]adu s ustdovenim kán, l]4, § 2 clc, Zjnéna zajiťuje Ponoc lideí ! nouzi
m princip*h klsťMsté lásky,

l

čl,9

Druh a podnlnlT posl§továni obecně prcspěštrý.h služeb
(l) ocI,inúžez.jmém Ťizovai a Fovofuvat dlďnaiimi šhžby, donovy, zdúvotnická.
sciáni. školská a jiná z.tízeni a služby, pfuvád& Fjich netodické vedeni a poÉdfus\i
seNis. provo2ovat půjčonyzdiavotnických ponúcelq zajiši'omt a posk}rovai duchovíl
a psrodčíipéči,pořádat sbiiky a hunúitáfil á kultuni a&ce za účelenpomoci potlebnýn.
dák poslŤoaat !úýni. rcciá]ni a zdiavorni loúdenstvi, provádět piáci s dětni a mládeži,
práci s mdilml vzdělá!ání, koordinaci a zajišlbváni dobfuÝolnické služby. púci
sdobiovolniky, ponoc cizincúň, ulrcnmnm a žadatelilm o neziná.odnl octJeu (úyl).

po§kytolat hospicovou a paliaiivni péči,posk}Ťovar dalši sociálni shžby, zejném Zik]adni
sociálni poradenstli a odbofué sociálnl poradeL§ivi, lečovat€hkou šluzbu, osobnl aistenci,
odlehčovaci služby. centra demic]r služeb. doío\ry pro osoby se zdralotniú lostiženim,
sociálně akivizčni služby pro seniory a osby se zdúvotnín postiženín,niznopránová
zaiizeni pú děti a mládéž, sociálně ierapeutické dílny, sociéIně aktivizačni služby prc rodiny
s dělmi. dá]e plovédět péčio rodiny s děini v ninJadni rodimé péči,provozovat d€mi
sracionn€. týdemi sircioiiře, niznoprá,]Dvá deínj cenirá, sciálni Ehabilitee, doĎoq pm
seíiory. dony na půl cesty. azylo!é dony, noclebáňy, sociá]nl bydietri, inrerye!čni centa,
pújóovat ponucky. postrlovai imou péěi, ieiéni progfuy. provozovai natéiská a rcdimá
cenira, služby prc pěsto$ké rodiny. nullÚitimi sklad ošaceni a náblŤla, prcvozovat
pořavinovou ban&u a pot]avinoÝou lonoc a lo vše na úZni ČeskéÉpubliky a i v zá}t iči,

(2) véškerá čimosi mnsi bý1 posk}toúna § cileh naplnit uvedený účelzdožúiocH
a veškďá čimos1 Eusl b},t poskr,lovám lidem bez o edú na jejich piislušnost k I6e.
národnosti nebo náboženskéhu vyaánl,
() Ve"kía cimoq mJs bn Do§L}b,ďa na úohl "p lLJ c poáda\\,} ..mo\ené obelne
za\úýn p4vl,Ťip,edpi.J ťeqte EpJo'itrJ a mL,l:p,ňo\ť podn n]q s6o\elé D.ll,
(4) oprámědi k výkonu uvedenýcb čimosti vaiká až splněníň podnínek stánovených
v piclušných obecně álúých práWjch předpisech ČeskéEpub]iky,

čl 1o

Doplňkové čiíno9tl
účelen
(]) Doplňtovou čimosli ocH jsou podnikatelské aklivity zřizomé yýh]adně
podporyíeziskovéchďitalivniěimosti,
(2) opláWěDi k výkonu dollŇorrci činnosti vaiká až splněniň podnin€k stánovených
v pnshšnýcn obŇ!é závaaých púnich předpisch ČskéÉpubliky,

a

čl, l]
ENpodařmi
(l) Ředile] ocH zodpovidá 2lTpracováli rozpočtu ocH prc následujici shovené Ličehl
obdobi á jeho odevz&rní lednei DcIt v jin si ovenéň teminu. Rozpočet ocH podléM
scnváleni řditelen DcH,
(2)

Rozpočtoťni přijmy jsou zejnéna:

cirkeúi sbírky rýlášené bhkupen knálovéhúd{kýn, resp. admi $ráloi.n

,

úěelovépřispěvky a dotlce orgánů súiníspárT a smosprávy a 2e stittricL či
zanmičníchfoDdú,
dúy, dědicivi a pijspěvky posk}Ťovfué tuenskýni za]nmičnini ížickýúi
a

i

piáhickýni osobmi,

\|ýlosy z kultumich akci a velejĎých sblEk,
ýýlosy z vlasini čimosti. podnikatelské čimostl a tospodaieni s najetken,
(3) Ředitel ocH ná povimosi předložit řediteli Dcli v jíh simovdén tminu rcčni

-

qaótovánidlestúovenýchnáežitosií.
(4) ocH \thoiowje ťiočnizpIáW o čimosti a hospodařeni za kalúdálni ok. keni
neiejnuje způsoben uvedenýn v zakládrci listině,
zánik

Zánik a

čl, ]2

ocll

zrušenl €videncc
nšeni evidence ocH upÉvuje zikon č. 32002 sb,, v plátném měni,
a

se

čl,l3
(]) Týo stáno\a, nabývaji plahosti dném podpisu biskulen kálovéiMdeckým
(2) J8lékoli měny těchto stoov

nusi sghválit biskup kálovéIíadecký, resp. adninislráior

(]) Trto shnovy a j.jicn případné měny 9 zatládaji do sbilry [íin, kďá je sučásti
Rej§aiiu evidovfuých llánických osob pod]e zálroú č, ]2002 sb,, v plalnén aěni.
(4) Dlen úěimosti échlo stmov Pozbýlaji prc ocE plahosti a účifuostisirnoÝy oblótnl
chďiry Kui,ai ltora re dle 19, iúora 20l0, N,E, ] 80/20l0,

v Éadci KJálové dne 20, ]0,2014
č,j,: BiřIK,641oro14

..-+-

/"1

/-

Z7E4í,/,-/

MJÍ JUDí lnE Jú Voka,JU,D,
biskup kálovéhradecký

