JEDNACÍ ŘÁD
orgánů Yacht clubu Vranovská přehrada
Jednání orgánů YCVP se řídí zásadou demokratického rozhodování, jež je
základním právem všech členů YCVP. Přijatá usnesení pak zavazují všechny členy a
čekatele. Orgány YCVP jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů těchto orgánů. K přijetí usnesení orgánů YCVP je třeba nadpoloviční většina
přítomných členů těchto orgánů, nestanoví-li Stanovy YCVP jinak. Při rovnosti hlasů
se hlas prezidenta YCVP nebo předsedajícího počítá dvakrát.
Valná hromada
a) Valnou hromadu svolává výkonný výbor e-mail pozvánkami poslanými
internetem všem členům YCVP nejpozději 7 dnů před konáním valné
hromady. Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání valné hromady,
místo, datum a čas konání valné hromady.
b) Nesejde-li se potřebný počet členů YCVP do jedné hodiny, oznámí
předsedající přítomným, že se valná hromada nekoná. V tomto případě svolá
výkonný výbor jednání valné hromady v náhradním termínu, nejpozději do
třiceti dnů.
c) Jednání valné hromady je neveřejné, na pozvání prezidenta nebo výkonného
výboru mohou být jednání valné hromady přítomny další osoby.
d) Jednání valné hromady řídí prezident YCVP, v jeho nepřítomnosti
viceprezident a v jeho nepřítomnosti člen YCVP zvolený valnou hromadou.
e) V úvodu svého jednání jmenuje valná hromada na návrh předsedajícího:
zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. V úvodu pak valná
hromada schvaluje program valné hromady.
f) Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka v projevu. Každý může
hovořit poté, co mu bylo uděleno slovo. Předsedající může řečníkovi slovo
odejmout, nemluví-li i přes upozornění k věci nebo překročí stanovenou dobu
projevu.
g) Volba orgánů YCVP může být provedena dvěma způsoby: aklamací nebo
tajným hlasováním. O způsobu hlasování rozhodne valná hromada. Stejným
způsobem se volí prezident YCVP a viceprezident YCVP.
h) Návrhy na obsazení funkce prezidenta a viceprezidenta YCVP se předkládají
výkonnému výboru nebo přípravnému výboru nejpozději sedm dnů před
konáním valné hromady.
i) Na průběh voleb dohlíží valnou hromadou zvolená volební komise. Není-li
prezident, či viceprezident YCVP zvolen nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů YCVP v prvém kole, pak postupují do druhého kola dva
kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů.Vítězem je pak kandidát s největším
počtem hlasů.
j) Řádné konání valné hromady se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do
31. března kalendářního roku.
Zápis z jednání Valné hromady musí být zpracován do 7 dnů od konání valné
hromady. Přikládá se k němu prezenční listina. Zápis dále musí obsahovat datum,
čas a místo konání valné hromady, účast, jména zapisovatele a ověřovatelů. Dále
musí obsahovat jméno předsedajícího, program a průběh jednání, výsledky
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hlasování a přijatá usnesení. Ukládá se u výkonného výboru. Je přístupný všem
členům YCVP.
Výkonný výbor a revizní komise
Jednání těchto orgánů YCVP jsou zásadně neveřejná. K jednání mohou být přizváni
hosté.
Z jednání těchto orgánů YCVP se pořizuje zápis.
Usnesení
Za vedení a sledování plnění usneseni valné hromady a výkonného výboru odpovídá
výkonný výbor.
Kontrolu plnění usnesení provádí výkonný výbor a revizní komise.
Spisová služba, archivace písemností
a) Zápisy z jednání orgánů YCVP a usnesení valné hromady a výkonného
výboru podléhají archivaci, za kterou odpovídá prezident YCVP. Předání
spisové agendy YCVP při ukončení funkce musí být zahrnuto do zápisu o
předání funkce.
b) Běžné písemnosti se vedou v podacím deníku, za vedení podacího deníku
odpovídá prezident YCVP.
c) Podacím místem je sídlo YCVP.
Účetnictví
Za vedení účetnictví odpovídá výkonný výbor, zpravidla pak hospodář YCVP.
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č.563/1991Sb. tzv. jednoduché účetnictví
a v souladu s účetní osnovou danou ČSTV a daňovými předpisy.
Není-li v tomto jednacím řádu uvedeno jinak, rozhoduje výkonný výbor
v souladu se stanovami YCVP a příslušnými předpisy.
Jednací řád byl schválený Valnou hromadou YCVP dne 28. ledna 2011.
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