Zápis ze 3. valné hromady CYA konané 30.5. 2007
Moje Múza, Praha 8
Přítomno bylo 9 aktivních členů a host Barbora Tauerová (podrobněji v Knize příchozích), 2
aktivní členi byli omluveni. VH byla usnášeníschopná.
Předsedající: Ondřej Šedivý
Zapisovatel: Jan Novotný
1) Procedurální záležitosti, určení zapisovatele
2) Schválení programu jednání
3) Rezignace členů VR a aktivních členů
4) Volby do VR
5) Návrh na změnu placení členských poplatků
6) Diskuze a návrh na změnu stanov ve věci aktivního členství
7) EYYM 07
8) YYMČR 07
9) Různé, diskuze, rekapitulace
10)Závěr
Program:
1) Procedurální záležitosti, určení zapisovatele
Byli zvoleni členové volební komise: Jan Novotný, Jan Pospíšil, Jan Pelant.
VH byla usnášeníschopná. Absolutní většina: 8 členů, prostá většina: 5 členů.

2) Schválení programu jednání
Bod 7 (EYYM07) a 8 (YYMČR07) byl přesunuty na místo 3 respektive 4. Ostatní body byly
posunuty.
3) EYYM07
Proběhla debata o proběhlém EYYM07.
4) YYMČR07
Členové přípravného výboru informovali o přípravách na YYMČR07. Bylo zveřejněno datum
a místo konání. Mistrovství v roce 2007 se bude konat 17. listopadu v Divadle Ponec.
Zároveň Jan Pospíšil rezignoval na pozici v přípravném výboru, místo něj byl zvolen Jan
Pelant.
5) Rezignace členů VR a aktivních členů.
Všichni členové VR rezignovali na své funkce. Barbora Tauerová zároveň informovala o své
rezignaci na aktivní členství.
6) Volby do VR

Do VR kandidovali: Ondřej Šedivý, Jan Kordovský, Marek Němeček, Adam Gaszczyk, Jan
Novotný. Všichni kandidáti byli zvoleni. Jan Novotný zároveň rezignoval na pozici
v Kontrolní komisi. Místo něho byl zvolen Jan Sapožnikov.

7) Návrh na změnu placení členských příspěvků
Členství v CYA je doživotní. Výhody vyplývající ze členství v CYA může člen čerpat jen po
zaplacení členského příspěvku.
Registrace
(1. rok, již neplatí členský příspěvek, doživotní)
Členský příspěvek
na 1 rok
(do 6.6.)
na 3 roky

200,200,500,-

Návrh byl přijat: 8 hlasů pro, 1 hlasující se zdržel

8) Návrh na změnu stanov ve věci aktivního členství
- Zrušení aktivního členství a udělení stejných práv všem členům. Z toho vyplývající změny
ve článku III. a IV.
- Změna názvu na Česká Yoyo Asociace o.s.
Změny ve stanovách – viz příloha.
Návrh byl přijat: 9 hlasů pro
Návrh bude zapracován do stanov a ostatních dokumentů a po schválení příslušnými orgány
uveden v platnost.
9) V rámci diskuze byl vznesen požadavek na změnu sídla asociace z praktických důvodů. VR
se pokusí situaci vyřešit v nejbližší možné době.

Zapsal: Jan Novotný, 3.6.2007
Ověřil: Ondřej Šedivý, 4.6.2007

Příloha
Změny stanov
Čl. I.
Změna názvu, nový název je: Česká Yoyo Asociace o.s.
Čl. III.
- Ruší se odst. 2), 3), 4) a 8)
- Čl. III. nově zní následovně:

1.

III.
ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
Členství v CYA je individuální a dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba,
která projeví zájem spolupůsobit při naplňování cílů CYA, odevzdá řádně vyplněnou
členskou přihlášku, která bude schválená Výkonnou radou, zaplatí ve stanovené době
vstupní členský příspěvek a souhlasí s těmito stanovami a s usnesením orgánů CYA.
Osoba mladší patnácti let tak může učinit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

2. CYA je oprávněna vybírat od svých členů příspěvky, jejichž výši stanoví Výkonná rada.
Vybrané příspěvky i poplatky jsou majetkem CYA, která rozhoduje o jejich použití.
3. Členové CYA mají tato práva:
a) účastnit se všech akcí pořádaných nebo zastřešených CYA a podílet se na
výhodách z členství vyplývajících
b) být informován o činnosti a hospodaření CYA, předkládat návrhy k její činnosti a
vyjadřovat se k práci jejích orgánů
c) navrhovat a volit zástupce do orgánů CYA
d) být volen do orgánů CYA
e) vystoupit z CYA
4. Členové CYA mají tyto povinnosti:
a) aktivně přispívat k naplňování cílů CYA, zastupovat a hájit její zájmy v místě
svého působení
b) realizovat úkoly vyplývající ze stanov resp. usnesení orgánů CYA
c) zaplatit do 30 dnů ode dne schválení členské přihlášky vstupní členský příspěvek,
event. platit příspěvky

5. Členství v CYA zaniká :
a) písemným vystoupením člena
b) vyloučením Valnou hromadou, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu se
stanovami CYA nebo je neslučitelné s členstvím v CYA
c) úmrtím člena,
d) zánikem CYA jako právnické osoby.
6. Valná hromada má právo jmenovat čestného člena, který má stejná práva a
povinnosti jako člen CYA, vyjma placení členských příspěvků.

Čl. IV.
- Změna celého odst. 2) Valná hormada, který nově zní následovně:

2.Valná hromada
2.1.
a) tvoří ji všichni členové CYA
b) o zasedání Valné hromady CYA informuje Výkonná rada členy CYA minimálně
jeden měsíc předem
c) mimořádná Valná hromada může být svolána na základě písemné žádosti alespoň
1/3 členů CYA, do jednoho měsíce po podání žádosti
d) musí být svolána minimálně jednou ze rok
e) Valnou hromadu řídí předseda CYA, popřípadě jiný pověřený člen
f) schvaluje plán činnosti a rozpočet navržený Výkonnou radou
g) volí a odvolává členy Výkonné rady
h) rozhoduje o vyloučení člena asociace či jmenování
čestného člena CYA
i) rozhoduje o začlenění CYA do širšího organizačního rámce nebo
vystoupení z něj
j) projednává zprávy a závěry Výkonné rady popřípadě dalších jiných orgánů
k) mění stanovy asociace
l) rozhoduje o zrušení asociace, včetně vypořádání jejího majetku
m) se v bodech f-j tohoto odstavce usnáší prostou většinou, v bodech k) a l) absolutní
většinou hlasů
2.2.
a) VH je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň 1/3 ze všech aktivních
členů CYA.

b) Aktivním členem se na dané VH rozumí člen, který je členem některého z volených
orgánů CYA (VR, KK) a člen který na posledním MČR soutěžil v mistrovské
kategorii.
2.3.
a) Voleni mohou být pouze členi starší 15-ti let
b) Voleni na pozici předsedy VR a KK, jednatele a hospodáře mohou být pouze členi
starší 18-ti let.

-

Změna odst. 3) bodu m), který nově zní:
m) v případě, že počet členů Výkonné rady CYA poklesne pod počet
zvolený Valnou hromadou, má Výkonná rada CYA právo kooptovat
z členské základny CYA další členy. Kooptace podléhá dodatečnému
schválení nejbližší Valnou hromadou, kterou je Výkonná rada
povinna svolat do 60 dnů.

