Stanovy klubu Masařka
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1. Název klubu je Masařka, jeho zkratka je MAS.
2. Klub Masařka je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU”).
3. Nedílnou součástí stanov MAS jsou stanovy SU.

Čl. 2 Členství
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Členem MAS se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
Člen MAS má právo
požívat výhod plynoucích z členství,
být informován o činnosti MAS,
obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány MAS a obdržet do
30 dnů odpověď,
volit a být volen do orgánů MAS v souladu se stanovami MAS a interními předpisy
MAS.
Člen MAS je povinen
dodržovat stanovy a interní předpisy SU,
dodržovat stanovy MAS,
dodržovat interní předpisy MAS,
dodržovat usnesení Představenstva MAS,
platit členský příspěvek, pokud mu nebyl odpuštěn Představenstvem.
Členství zaniká
nezaplacením členských příspěvků,
vystoupením z MAS písemně do rukou Předsedy,
usnesením Představenstva o vyloučení člena, který závažně nebo opakovaně porušil
předpisovou základnu klubu MAS nebo SU.

Čl. 3 Orgány MAS
• Orgány MAS jsou
1. Představenstvo,
2. Předseda,
3. Místopředseda.

Čl. 4 Představenstvo
1. Výkonným orgánem MAS je Představenstvo. Hlavním úkolem Představenstva je rozhodovat
o klíčových záležitostech a investicích, stanovovat strategii rozvoje klubu MAS a
kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
2. Členové Představenstva MAS jsou demokraticky voleni zástupci z řad členů klubu.
3. Počet členů Představenstva upravují vnitřní předpisy MAS.

4. V případě zániku mandátu voleného člena Představenstva může Předseda vyhlásit doplňovací
volby. Pokud počet členů Představenstva klesne pod minimální počet členů, je Předseda
povinen do 30 dnů vyhlásit řádné nebo doplňovací volby.
V případě zániku mandátu Předsedy je Představenstvo povinno do 30 dnů navrhnout nového
Předsedu. Funkční období nového člena je zkráceno do konce funkčního období původního
člena Představenstva.
5. Každý člen Představenstva může pro konkrétní schůzi Představenstva pověřit jiného člena
MAS, který není členem Představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Zastupovaný člen
Představenstva musí emailem sdělit jméno svého zástupce všem členům Představenstva.
Jeden člen MAS může být pověřen pouze jedním členem Představenstva.
6. Člen Představenstva ztrácí mandát, pokud se bez omluvy nedostaví on, ani jím pověřený člen
dle odst. 5. na tři po sobě jdoucí schůze Představenstva v průběhu nejméně 30 dní.
7. Člen Představenstva může být odvolán Představenstvem pouze hlasováním, a to vysloví-li se
pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů Představenstva.

Čl. 5 Předseda
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Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
Předsedu jmenuje Prezident SU na základě rozhodnutí Představenstva.
Předseda podává Představenstvu návrh na jmenování Místopředsedy.
Předseda se může vzdát funkce
a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,
b. písemně do rukou Prezidenta SU.
5. Předseda může být odvolán Představenstvem, vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny
všech členů Představenstva.
6. Uvolní-li se post Předsedy, přísluší do doby, než bude jmenován nový Předseda, výkon jeho
pravomocí Místopředsedovi.

Čl. 6 Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje Předsedu.
2. Místopředsedu navrhuje Předseda z řad zvolených členů Představenstva. Návrh schvaluje
Představenstvo.
3. Místopředseda se může vzdát funkce
a. prohlášením učiněným osobně na schůzi Představenstva,
b. písemně do rukou Předsedy.
4. Místopředseda může být odvolán
a. Předsedou s uvedením důvodu,
b. Představenstvem v případě, že vykonává funkce Předsedy dle čl. 5 odst. 6, a vysloví-li se
pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů Představenstva.

Čl. 7 Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušují se stanovy MAS schválené Představenstvem klubu Masařka v roce 2006.
Stanovy schváleny Představenstvem klubu Masařka v Praze dne 18. 10. 2016
Stanovy schváleny Studentským parlamentem Studentské unie ČVUT dne 19. 10. 2016

