Jednací řád Valné hromady Sportovního klubu Spartak Hulín, z.s.

Jednací a volební řád Sportovního klubu Spartak Hulín z.s. (dále jen SK) upravuje postup Valné hromady (dále
jen VH) při jednání a rozhodování VH a volbě orgánů SK.
Účastníci VH:
V souladu se stanovami SK uplatňují členové spolku svá členská práva na zasedání VH nepřímo prostřednictvím
delegátů oddílu.
.
Pracovní předsednictvo:
• Řídícím orgánem VH je pracovní předsednictvo, které navrhuje výkonný výbor
• složení pracovního předsednictva včetně návrhu na předsedajícího VH podléhá odsouhlasení
delegátům, kteří mohou podávat návrhy na doplnění či změny pracovního předsednictva. O složení
pracovního předsednictva
• pracovní předsednictvo přijímá návrhy, doplňky či změny k programu VH. Připomínky se předkládají
ústně nebo písemně
• připomínky k usnesení z jednání VH je možno v průběhu jednání stejným způsobem předkládat
návrhové komisi
Delegáti rozhodujícím volí tyto komise:
a) mandátová - dle seznamu delegovaných členů z jednotlivých oddílů, ověří platnost delegace a podává zprávu
o počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím a o počtu přítomných hostů - ověřuje právoplatnost
usnášení VH
b) návrhová - soustřeďuje připomínky a návrhy delegátů a hostů z průběhu jednání - zpracovává návrh
usnesení VH, který předkládá ke schválení delegátům
Valná hromada rozhoduje o všech návrzích nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K přijetí usnesení o
změně stanov spolku, zrušení spolku nebo o jeho přeměně je třeba třípětinové většiny hlasů všech delegátů
Diskuze:
a) právo vystupovat v diskuzi mají delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním. Pracovním předsednictvem muže
být uděleno slovo i hostům
b) v zájmu racionálního průběhu jednání může být na návrh prac. předsednictva stanovena doba diskuzního
vystoupení
c) každý delegát má právo faktické připomínky.
Usnesení:
a) návrh konečného usnesení z jednání předkládá valné hromadě návrhová komise
b) pokud k přednesenému návrhu není připomínek, hlasuje se o jeho přijetí
Hlasování:
Valná hromada rozhoduje o všech návrzích nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K přijetí usnesení o
změně stanov spolku, zrušení spolku nebo o jeho přeměně je třeba třípětinové většiny hlasů všech delegátů

Volební řád Valné hromady Sportovního klubu Spartak Hulín, z.s.

1. Volby orgánů SK jsou v veřejným hlasováním, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Tisk
volebních lístků pro tajné volby zajistí výkonný výbor.
2. Pro volby zajistí pracovní předsednictvo Valné hromady nejprve volbu volební komise. Ta sčítá
hlasy a vyhlašuje výsledky jednotlivých voleb.
3. Na kandidátní listinu jsou zapsáni všichni kandidující. O každém kandidátovi se hlasuje zvlášť.
V případě tajných voleb na kandidátní listinu člen Valné hromady jednoznačně označí jméno
volených kandidátů.
4. Volební komise hlasy sečte a seřadí kandidáty podle počtu obdržených hlasů.
5. Do voleného orgánu je zvolen potřebný počet kandidátů podle počtu udělených hlasů.

