
ZMĚNA STANOV KPMKK, z. s. 17. 11. 2021

Stanovy KPMKK, z. s. ve znění schváleném dne 18. 11. 2020 se mění takto:

1. V čl. VI. odst. 1 písm. b) se slovo „volitelných“ nahrazuje slovem „volených“.
2. V čl. X. odst. 8 písm. d) se čárka nahrazuje tečkou.
3. V čl. XI. odst. 2 věta druhá zní:

„Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti třípětinové většiny jeho členů.“
4. V čl. XI. odst. 8 písm. d) se slovo „stálých“ nahrazuje slovem „dočasných“.
5. V čl. XII. se odst. 4 zrušuje a ostatní odstavce daného článku se chronologicky přeznačí.
6. Článek XII. odst. 7 zní:

„(7) Při rovnosti hlasů na jednáních zasedání a předsednictva má hlas předsedy rozhodující
váhu.“

7. V čl. XV. odst. 1 se tečka nahrazuje slovy: „, nejedná-li se o zasedání, z nichž se koordinátor v
dostatečném předstihu omluví a svou absenci odůvodní.“

8. V čl. XV. se odst. 4 zrušuje a ostatní odstavce daného článku se chronologicky přeznačí.
9. V čl. XV. odst. 4 zní:

„(4) Koordinátor má právo účastnit se jednání všech orgánů spolku; udělí se mu slovo,
kdykoliv o to požádá, v souladu s odst. 7 tohoto článku.“

10. V čl.  XV. odst. 6 zní:
„(6) Jestliže o to koordinátor požádá, zařadí předsedající na pořad zasedání nový bod k řešení
jím navržené záležitosti.“

11. Článek XVI. včetně nadpisu zní:
„Článek XVI. Komise KPMKK, z. s.
(1) Zasedání zřizuje a rozpouští stálé komise jako své stálé pracovní orgány, kterým stanovuje
jejich působnost. Předsednictvo za účelem řešení konkrétní problematiky zřizuje a rozpouští
dočasné komise.
(2) Delegáti spolku se zapisují u předsedy spolku jako členi stálých komisí podle jejich
preferencí. Každý delegát může být členem nejvýše dvou stálých komisí. Stálé komise volí ze
svého středu předsedu a místopředsedy stálé komise.
(3) Členy dočasných komisí volí a odvolává předsednictvo, které určuje jejich předsedy a
místopředsedy.
(4) Stálé komise jsou zřizovány na dané funkční období předsednictva. Jednací řád zasedání
stanoví, které stálé komise se zřizují v každém funkčním období předsednictva.
(5) Funkce člena, předsedy a místopředsedy komise zaniká uplynutím funkčního období,
rezignací podle čl. XIV. odst. 1 a 4 až 6 nebo ukončením členství ve spolku. Členství v
dočasné komisi zaniká v odůvodněných případech také odvoláním předsednictvem.
(6) Stálé komise mohou podávat zasedání návrhy usnesení.
(7) Jednání stálých komisí svolává předseda stálé komise dle potřeby, nejméně však jednou za
tři měsíce. Jednání dočasných komisí svolává předsednictvo. Ze schůzí komisí nemusí vznikat
zápis.“

12. V čl. XIX. se za odst. 2 vkládá nový odstavce 3 ve znění:
„(3) Výroční zasedání, předsednictvo a stálé komise se mohou usnášet i mimo zasedání v
písemné formě nebo s využitím technických prostředků.“
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