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ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU
KHnet.info, z. s.

Předseda
(3 roky)

Valná hromada
(všichni členové Spolku)

Rada Spolku
(7 členů, 3 roky)

|

Technická komise
(jmenování)

Čl. I.

Pracovní skupiny
(jmenování)

Kontrolní komise Spolku
(3 členové, 1 rok)

Zaměstnanci
Spolku

ČLEN SPOLKU

1. Každý, kdo vstoupí do KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek), využívá sítě, technických a
programových prostředků Spolku.
2.

Čl. II.

VALNÁ HROMADA

1. Volí z členů členy Rady KHnet.info, z. s. (dále jen Rada) na dobu 3 let.
2. Volí z členů Kontrolní komisi na dobu 1 roku.
3. Odvolává hlasováním členy Rady nebo Kontrolní komisi Spolku.
4. Mění stanovy, v tom případě rozhoduje Valná hromada třípětinovou většinou hlasů
přítomných členů.
5. Schvaluje zprávu rady o hospodaření a revizní zprávu Kontrolní komise o činnosti Spolku
za uplynulý kalendářní rok.
6. V případě zániku Spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a
likvidačním zůstatkem.
7. Rozhoduje ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, interními
řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.

Čl. III. RADA SPOLKU
Volební období: 3 roky, Počet členů: 7
Předseda Spolku je zároveň členem Rady a předsedou Rady.
Člen Rady může být zároveň v Technické komisi.
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Člen Rady nemůže být zároveň v Kontrolní komisi.
1. Odvolává a volí ze svého středu předsedu Spolku (Rady).
2. Přijímá interní řády Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do
pravomoci Valné hromady.
3. Rozhoduje o přijetí nových členů Spolku a navrhuje Valné hromadě jejich vyloučení (z
jiných důvodů, než určených stanovami Spolku).
4. Vede seznam členů Spolku, jakož i jeho podpůrné evidence.
5. Spravuje majetek Spolku.
6. Svolává Valnou hromadu a určuje jejího předsedajícího.
7. Podává Valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření.
8. Činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i provádět další
činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům Spolku
Členové rady si zvolí hospodáře, místopředsedu rady a člena starajícího se o administrativu.

Čl. IV. KONTROLNÍ KOMISE
1. Kontrolní komise je volena Valnou hromadou na funkční období 1 roku.
2. Je tříčlenná.
3. Vykonává kontrolní činnost především v oblasti hospodaření Spolku.
4. Je podřízena pouze Valné hromadě, pracuje ovšem v součinnosti s Radou.

Čl. V.

TECHNICKÁ KOMISE

1. Odborný poradní orgán Spolku.
2. Je jmenována Radou, které je plně podřízena.
3. Počet členů není určen. Členové si ze svého středu zvolí předsedu.
4. Funkční období je na neurčito. Do odvolání.

Čl. VI. PRACOVNÍ SKUPINY
1. Blíže neurčené skupiny členů Spolku.
2. Jsou jmenovány Radou, které jsou plně podřízeny
3. Řeší úkoly, pro které nejsou voleny, či jmenovány jiné orgány Spolku.

Čl. VII. ZAMĚSTNANCI SPOLKU
1. Personalistiku Spolku řídí Rada.
2. Nadřízeným orgánem zaměstnanců je Rada
3. Rada určuje zaměstnancům vedoucího – člena Rady
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