Jednací řád valné hromady TJ SOKOL Vejprnice
1)
a) valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jednou ročně. Svolává ji i tehdy
požádá-li o to polovina ze sdružených oddílů, odborů a zájmových skupin, popř. polovina
členské základní TJ ( čl. 5 stanov TJ )
b) pokud zástupci oddílů, členové rozšířeného výboru, nerozhodnou jinak bude termín
konání VH oznámen s předstihem tří týdnů. V tomto termínu budou předány oddílům i
podklady pro jednání VH.
c) o konání VH TJ budou delegáti informováni prostřednictvím výk. výborů oddílů,
odboru a zájmových skupin. Ostatní členové TJ prostřednictvím plakátů
2)
Účastníky VH jsou:
a) členové oddílů, odboru, TJ a zájmových skupin, kteří byli delegováni jako
zástupci uvedených subjektů k účasti na VH s právem hlasu rozhodujícího
b) valné hromady se mohou zúčastnit ostatní členové oddílů, odboru a zájmových
skupin. Tito
účastníci mají právo vystoupit v diskuzi, nerozhodují ( nehlasují ) mají pouze hlas poradní
c) dále mohou být účastníky VH zástupci vyšších tělovýchovných orgánů, obce,
případně další hosté, kteří budou k jednání VH přizváni výkonným výborem TJ. Tito
účastníci mohou vystoupit v diskuzi
3)
a) řídícím orgánem VH je pracovní předsednictvo, které navrhuje výkonný výbor
b) 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 se hlasuje ve smyslu čl. 6 JŘ
c) pracovní předsednictvo přijímá návrhy, doplňky či změny k programu VH.
Připomínky se předkládají ústně nebo písemně
d) připomínky k usnesení z jednání VH je možno v průběhu jednání stejným
způsobem předkládat návrhové komisi
4)
a) návrh programu VH předkládá účastníkům jednání výkonný výbor TJ
b) pokud je jednání VH svoláno na základě požadavku poloviny členské základny
nebo oddílů, odboru či zájmových skupin, připravuje výkonný výbor program v součinnosti
se zástupci oddílů delegovanými do širšího výkon. výboru TJ

c) program jednání schvalují účastníci VH s hlasem rozhodujícím ( čl. 6 JŘ ). Všichni
účastníci VH mají možnost předkládat návrhy na doplnění či změnu programu až do
okamžiku zahájení hlasování o programu VH
d) návrhy na doplňky či změny programu je možno podávat ústně či písemně řídícímu
orgánu VH
5. Delegáti s hlasem rozhodujícím volí tyto komise:
a) mandátová
- dle seznamu delegovaných členů z jednotlivých oddílů, odboru, TJ či
zájmových skupin ověří platnost delegace a přidělí hlasovací lístek – mandát
- podává zprávu o počtu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím i
poradním 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
6.
a) při jednání VH rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím
b) v případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly předloženy
c) k platnosti hlasování je nutná účast nadpoloviční většiny delegátů a nadpoloviční
třípětinový počet hlasů
d) hlasuje se veřejně zdvižením mandátu vyjma voleb nových orgánů TJ, které se provádějí
tajným hlasováním
e) při změnách složení výk. výboru předkládá pracovní předsednictvo návrh na způsob volby.
Rozhodnutím delegátů však může být způsob volby stanoven jinak
7.
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. Tato nesmí překročit 30 sec.
d) o ukončení diskuse rozhodují delegáti VH s hlasem rozhodujícím

8.
a) návrh konečného usnesení z jednání předkládá valné hromadě návrhová komise
b) pokud k přednesenému návrhu není připomínek, hlasuje se o jeho přijetí ve smyslu čl. 6 JŘ
Tímto jednacím řádem se řídí schůze valné hromady TJ. Změny či doplňky jednacího
řádu je možno provádět na každé valné hromadě. pokud si program jednání VH vyžádá
doplnění jednacího řádu, předloží výkonný výbor TJ prostřednictvím pracovního
předsednictva doplněk jednacího řádu ke schválení.

