Řád činnosti klubů MDA
ČLÁNEK 1
CÍL ČINNOSTI KLUBŮ MDA
1)

MDA zřizuje kluby MDA se stanovenou územní působností.

2)
Cílem činnosti klubů MDA je přispívat k naplnění účelu MDA a ke zpřístupnění
činnosti MDA veřejnosti v rámci stanovené územní působnosti.
ČLÁNEK 2
ČLENSTVÍ V KLUBU MDA
1)
Členem klubu MDA může být fyzická i právnická osoba, a to i osoba, která není
členem MDA.
2)
Členství v klubu MDA vzniká registrací členství kanceláří MDA na základě přihlášky
člena.
3)
Členství v klubu zaniká vystoupením člena, nezaplacením klubového příspěvku do
konce příslušného kalendářního roku nebo vyloučením. O vyloučení člena může rozhodnout
představenstvo MDA; pro rozhodování o vyloučení se přiměřeně použijí důvody vyloučení
podle čl. 3 písm. d) stanov MDA.
4)
Člen klubu MDA má právo být informován o činnosti MDA i klubu MDA a právo
účastnit se aktivit MDA i klubu MDA za podmínek stanovených vnitřními předpisy
a rozhodnutími orgánů MDA.
5)
Člen klubu má povinnost platit klubový příspěvek ve výši stanovené představenstvem
MDA.
6)

Členství v klubu MDA nezakládá členství v MDA.
ČLÁNEK 3
FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI KLUBŮ MDA

Kluby MDA mají nárok na finanční příspěvek na činnost v rozsahu stanoveném
v rozpočtu MDA a za podmínek stanovených vnitřními předpisy MDA.
ČLÁNEK 4
SCHŮZE ČLENŮ KLUBU MDA
1)

Schůze členů klubu MDA má právo účastnit se každý člen klubu MDA.

2)
Schůzi členů klubu MDA svolává koordinátor klubu MDA nejméně jednou ročně.
Svolá ji vždy, požádá-li o to třetina členů klubu MDA, ředitel MDA nebo revizní komise
MDA. Nesvolá-li koordinátor klubu schůzi v souladu s tímto řádem, svolá schůzi členů klubu
MDA ředitel MDA.
3)
Schůze členů klubu MDA volí z členů klubu MDA, kteří jsou členy MDA, a odvolává
koordinátora klubu MDA, případně jeho zástupce a projednává plán činnosti klubu MDA.
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4)
Pro svolávání, jednání a usnášení schůze členů klubu MDA se použijí přiměřeně
ustanovení stanov MDA o členské schůzi MDA.
ČLÁNEK 5
KOORDINÁTOR KLUBU MDA
1)
Koordinátor klubu MDA organizuje činnost klubu MDA a předkládá schůzi členů
klubu MDA návrh plánu činnosti klubu MDA.
2)
Koordinátor zajišťuje administrativní záležitosti klubu MDA ve vztahu ke kanceláři
MDA. Má právo na informace z evidence členů klubu MDA vedené kanceláří MDA
v rozsahu nezbytném pro organizaci činnosti klubu MDA.
3)
Nemůže-li koordinátor vykonávat svou funkci nebo není-li obsazena funkce
koordinátora, vykonává jeho činnost jeho zástupce.
4)
Není-li obsazena funkce koordinátora ani jeho zástupce, pověří ředitel MDA některého
z členů klubu MDA výkonem funkce koordinátora do zvolení koordinátora na schůzi členů
klubu MDA.
5)
Ředitel MDA může svolat radu koordinátorů klubů MDA zejména za účelem
projednání společných záležitostí klubů MDA a koordinace jejich činnosti.
ČLÁNEK 6
HOSPODÁŘ KLUBU MDA
1)
Hospodář klubu MDA spravuje finanční prostředky určené na činnost klubu MDA
podle čl. 3 tohoto řádua zajišťuje jejich zúčtování v souladu s vnitřními předpisy MDA.
2)
Hospodáře klubu MDA jmenuje ředitel MDA po projednání s koordinátorem klubu
MDA.
ČLÁNEK 7
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
1)
Ke dni účinnosti nových stanov MDA zřizujících kluby MDA se členy nově zřízených
klubů stávají členové dosavadních pobočných spolků MDA podle shodně stanovené územní
působnosti.
2)
Předseda dosavadního pobočného spolku je účinností nových stanov MDA zřizujících
kluby MDA pověřen výkonem funkce koordinátora klubu MDA do zvolení koordinátora
klubu MDA na schůzi členů klubu MDA.
3)
Na kluby MDA se přiměřeně použijí ustanovení vnitřních předpisů MDA upravující
poskytování finančních prostředků/grantů pobočkám/pobočným spolkům MDA platných ke
dni účinnosti tohoto řádu.
V Praze dne 16. září 2017
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