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JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
ZÁPADOČESKÉ OBLASTI MODERNÍ GYMNASTIKY 2016
1.

Jednání valné hromady Západočeské oblasti moderní gymnastiky (dále jen VH) se účastní zástupci
(členové) oddílů Západočeské oblasti, které jsou řádně registrované u ČSMG. Každý oddíl zastupuje
jeden delegát s hlasem rozhodujícím, který musí být členem oddílu a musí být registrován u ČSMG. Své
členství prokazuje delegát při prezentaci řádně vyplněným delegačním lístkem. Přenesení mandátu na
člena jiného oddílu je nepřípustné.

2.

Jednání VH se účastní jako delegáti s hlasem poradním členové předsednictva Zpč. OK ČSMG, pokud
nebyli v oddílech jmenováni za delegáty s hlasem rozhodujícím, a zástupci ČSMG. Jednání VH se
mohou zúčastnit přizvaní hosté.

3.

Jednání VH řídí předsednictvo OK v čele s předsedou.

4.

Hlasování je při jednání VH veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o protinávrzích, a to v
pořadí, v jakém byly předloženy.

5.

Delegáti s hlasem rozhodujícím volí mandátovou a návrhovou komisi. Návrhy na jejich složení předkládá
předsednictvo OK a mohou být doplněny z pléna.

6.

Mandátová komise (2členná) - kontroluje, zda delegát má řádně potvrzený delegační lístek mateřským
oddílem, má právo ověřit si právoplatnost mandátů a předkládá VH zprávu o účasti delegátů.

7.

Návrhová komise (2členná) - soustřeďuje návrhy delegátů, předkládá VH návrh na usnesení.

8.

Mandátová a návrhová komise si volí své předsedy, kteří je zastupují při jednání VH.

9.

Diskuse:
a) Mohou se zúčastnit všichni delegáti s hlasem rozhodujícím a poradním.
b) Hosté VH se můžou účastnit diskuse pouze se souhlasem předsednictva, zejména se zřetelem
na téma a časové možnosti.
c)

Předsedající VH má právo přerušit diskutujícího a odebrat mu slovo, pokud porušuje pravidla
slušného chování, délka příspěvku přesahuje časový limit, diskutující se nevyjadřuje k věci
nebo věcně, aniž by svůj diskusní příspěvek dokončil.

d) Délka všech diskusních příspěvků každého diskutujícího je maximálně 3 minuty, pokud
předsednictvo neudělí výjimku. Každý delegát má právo tří faktických poznámek k právě
přednesenému diskusnímu příspěvku, z nichž každá nesmí překročit dobu 30 sekund.
10. VH je schopna přijímat usnesení nebo návrhy:
a) Prezentuje-li se nejméně polovina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, potom je
usnesení nebo návrh přijat, hlasuje-li pro něj nejméně jedna polovina prezentovaných delegátů
s hlasem rozhodujícím.
b) V případě, že počet prezentovaných delegátů VH je menší než polovina, ale větší než 1/3
pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím, potom je usnesení nebo návrh přijat, hlasuje-li pro
něj nejméně 2/3 prezentovaných delegátů s hlasem rozhodujícím.
V Karlových Varech 17. 1. 2016
Jiří Herian, předseda ZPČ oblastní komise MG

