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Jednací řád Valné hromady 2OL9 - TJ Hostivice, z.s.

článek 1 - Pracovní předsednictvo

Jednání valné hromady řídíjejí pracovní předsednictvo, které je tvořeno ze tří zástupců TJ.
Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů
přítomných delegátů TJ.
Pracovní předsednictvo zvolí ze svých zástupců předsedajícího VH.
Předsedají,cí uděluje a odnímá slovo jednotlirným delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další
úkony potřebné k zajištění průběhu jednání.

článek 2 - Delegáti valné hromady

O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady delegovaní za oddíly TJ.
Každý delegát má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu
předsednictvu písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže b,ýt delší než 5 minut. Diskutujícímu
může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutujícíodchyluje od
tématu či hrubým způsobem uráží přítomné.
Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasujídelegáti valné hromady.
K přijetíje potřeba nadpolovičnívětšiny hlasů přítomných delegátů.
K jednání valné hromady mohou b,ýt přizváni hosté; na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v
rozpravě.

č!ánek 3 - Mandátová komise

Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy z řad delegátů TJ. Ke zvolení člena komise stačí
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda
je valná hromada způsobilá usnášet se.
Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů.
Mandátová komise si volí ze svého středu předsedu, ktený přednáší zprávu komise.

článek 4 - Volební komise

Valná hromada volí volební komisi, která má 3 členy z řad delegátů TJ. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční
většina hlasů delegátů přítomných delegátů.
Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů.
Volební komise si volí ze svého středu předsedu, ktený přednáší zprávu komise.

článek 5 - Návrhová komise

Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy z řad delegátů TJ. Ke zvolení člena komise stačí
nadpoloviční většina hlasů delegátů přítomných delegátů.
Z podnětů z přednesených zpráv o činnosti a diskusních příspěvků připravuje komise návrh usnesení valné hromady.

č!ánek 6 - Způsob hlasování valné hromady

Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpolovičnívětšina delegátů TJ.
O zásadních záležitostech jednání VH se rozhoduje usnesením. O předloženém návrhu usnesení rozhodují delegáti
veřejným společným hlasováním.
O předložených návrzí,ch rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí v jakém byly předloženy. O
protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy.
K platnosti usnesenívalné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
Volba členů mandátové, volebnía návrhové komise je prováděna aklamací,
Volba předsedy, členů výkonného rnýboru a členů revizníkomise fiednotlivě) je prováděna aklamací.
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Jednací řád valné hromady byl schválen na jednáníW TJ Hostivice dne 6,3,2019.

Ing. Josef Z
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