Interní předpis 2/2013 klubu Galibi

Organizační výbor
§1
Obecná ustanovení
Tento předpis stanoví pravidla pro provádění organizačních činností klubu Galibi (dále jen
„KLUBU“), organizačním výborem. Dále upravuje jmenování, ztrátu mandátu, pravomoci a
odpovědnosti členů organizačního výboru.
§2
Organizační výbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizační výbor (dále jen „OV“) je nezávislým orgánem KLUBU.
Organizační výbor musí mít minimálně 3 členy.
Mandát člena je 2 roky.
Všichni členové OV jsou si rovni.
Účelem OV je pomoc při zajištění organizačních činností KLUBU.
OV zejména spoluorganizuje na činnostech týkající se směřování KLUBU a dohlíží na
jejich naplnění.
§3
Jmenování členů organizačního výboru

1. Členové představenstva KLUBU jsou automaticky členové OV.
2. Členem OV se dále stává člen KLUBU, pokud je jeho jmenování schváleno
představenstvem KLUBU. Usnesení musí přijmout většina z celkového přítomných členů
představenstva.
3. Funkce člena OV trvá až do ztráty mandátu dle §4.
§4
Ztráta mandátů členů organizačního výboru
1. Člen OV ztrácí svůj mandát k okamžiku:
a) zasláním své rezignace na funkci v OV představenstvu KLUBU,
b) odvolání člena představenstvem KLUBU na základě porušení stanov KLUBU,
interních předpisu KLUBU, zvláště Interního předpisu 2/2013 klubu Galibi a Stanov
SU ČVUT,
c) odvolání většinou OV,
d) ukončením členství v KLUBU,
e) mandát zaniká automaticky po 2 letech od jeho vzniku.

§5
Organizační činnosti
1. Členové OV se účastní diskuze a hlasují ohledně organizačních činností a směřování
KLUBU.
2. Člen OV má vždy jeden hlas.
3. Členové OV, kteří nejsou členy představenstva, nemají hlasovací právo ohledně všech
záležitostí, které se netýkají organizačních činností a směřování KLUBU. Týká se to
zejména změny stanov KLUBU, interních předpisů KLUBU, volby předsedy KLUBU a
místopředsedy KLUBU, hlasování o členech KLUBU, představenstva KLUBU, schvalování
Závěrečné zprávy a hlasování o rozšiřování KLUBU.
§7
Práva organizačního výboru
1.
2.
3.
4.

Účastnit se jednání představenstva KLUBU.
Spolupracovat na organizačních činnostech a směřování KLUBU.
Hlasovat o organizačních činnostech KLUBU.
Dohlížet na naplňování přijatých usnesení.
§8
Povinnosti organizačního výboru

1. Členové OV nesmí umožnit přístup třetím osobám k materiálům získaným v rámci výkonu
svých funkcí v OV.
2. OV je povinen zvážit každý písemný organizační podmět od libovolného člena KLUBU a
odpvědět do 30 dnů od jeho podání.
§9
Přístup k informacím
1. Členové OV nesmí sdělit třetí osobě žádnou informaci, kterou mají k dispozi.
2. OV má trvale přímý přístup do následujících systémů a evidencí:
• databáze členů KLUBU,
• archiv smluv a veškerých právně závazných dokumentů KLUBU,
• finančního systému KLUBU,
• seznamy platných pověření a plných mocí,
• interní systémy KLUBU sloužící k evidenci majetku, ekonomické činnosti a
poskytovaných služeb.
§10
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Interní předpis 2/2013 klubu Galibi nabívá účinosti dne 25.11.2013
2. Interní předpis musí schválit představenstvo. Usnesení musí schválit nadpoloviční většina
všech členů představenstva.

Schváleno představenstvem KLUBU dne:
Předseda:
Místopředseda:
Členové představenstva:

