JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád valné hromady Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s. (dále jen
TJ) upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu orgánů TJ.
Článek 2
Účast na valné hromadě
1) Každý člen TJ je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat na
ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a proti návrhy. Právo hlasovat má
každý člen TJ starší 18-ti let.
2) Valné hromady se účastní členové TJ osobně. Na pozvání výboru TJ
se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a
vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedajícího valné hromady.

Článek 3
Svolání valné hromady
Valnou hromadu svolává výbor TJ pozvánkou, která je 7 dnů před datem
jejího konání vyvěšena v sídle TJ.

Článek 4
Prezence a ověřování způsobilosti usnášení
1) Každý člen TJ se osobně zapisuje do prezenční listiny.
2) Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný
počet přítomných členů předsedajícímu.
3)
Valná hromada je usnášeníschopná
za přítomnosti nadpoloviční
většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny
po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s
hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných
Článek 5
Zahájení valné hromady
1) Valnou hromadu zahajuje, po zjištění její usnášeníschopnosti dle
článku 4 tohoto jednacího řádu, předseda, nebo jiný pověřený člen
výboru TJ.
2) Předsedající valné hromady v úvodu přednese a nechá schválit
program jednání valné hromady.
3) Valná hromada zvolí předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dva
ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.
4) Návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
předloží výbor TJ. Další návrhy mohou být podány z pléna, a to
nejpozději do zahájení hlasování.
5) Navrženy mohou být pouze osoby, které s touto kandidaturou
souhlasí.

Článek 6
Jednání valné hromady
1) Jednání valné hromady řídí předsedající v souladu s programem valné
hromady uvedeným v pozvánce na zasedání valné hromady. Návrh na
doplnění nebo změnu programu může podat kterýkoliv člen TJ. O
návrhu rozhodne valná hromada hlasováním.
2) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují
předseda TJ, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Prezenční listina
z valné hromady s vlastnoručními podpisy přítomných je nedílnou
součástí zápisu.
Článek 7
Hlasování
1)
Veřejné hlasování se děje aklamací, tj. zvednutím nebo nezvednutím
ruky. Hlasuje se v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“. Při
evidentní převaze hlasů „PRO“ se sčítají pouze hlasy „PROTI“ a „ZDRŽEL
SE HLASOVÁNÍ“.
2)
Sčítání hlasů provádí sčitatelé hlasů.
3)
Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování
se použije aktuální stav při hlasování.
4)
V případě, že nejsou podány žádné protinávrhy, hlasuje se nejprve o
návrhu výboru TJ. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek,
nechá předsedající valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto
návrhu. O případných protinávrzích bude hlasováno v pořadí, jak byly
podány.
5)
Valná hromada rozhoduje o přijetí usnesení hlasováním. Pro přijetí
usnesení je třeba, aby pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných
účastníků s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutí, pro jejichž přijetí je
třeba vyšší než nadpoloviční většina, se řídí příslušnými ustanoveními
stanov TJ.
Článek 8
Účinnost jednacího řádu
Tento jednací řád byl projednán a schválen valnou hromadou TJ dne
19. 3. 2016 a nabývá účinnosti rovněž dne 19. 3. 2016.
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předseda

