Návrh jednacího řádu členské schůze KŠSP z.s.
Jednání členské schůze se řídí programem, který navrhuje výbor klubu a schvaluje
členská schůze.
Návrh programu může být doplněn členy klubu na členské schůzi.
Členské schůze mají právo se zúčastnit a na členské schůzi hlasovat všichni členové
klubu, každý s jedním hlasem, který je nepřenosný.
Členská schůze volí z řad účastníků:





mandátovou komisi
návrhovou komisi
volební komisi
zapisovatele

Účastníci členské schůze obdrží hlasovací lístek. Hlasování na členské schůzi probíhají
veřejně, neschválí-li členská schůze hlasování tajné.
O podaných návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. V případě, že byl
podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o původně podaném návrhu a v případě, že tento
nebude přijat, hlasuje se o protinávrhu. Byl-li některý návrh přijat, o dalších návrzích
k tomuto bodu se již nehlasuje.
Za přijatý je považován ten návrh, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů
z přítomných členů klubu.
V případech, kdy je hlasováno o změně, úpravě, nebo doplnění stanov klubu a v případě,
kdy je hlasováno o vyloučení člena klubu, je vyžadována 2/3 většina platných hlasů.
O změnách, úpravách a doplněních stanov lze na členské schůzi hlasovat jen v případě,
že byl tento bod řádně zařazen do programu schůze nejpozději 30 dnů před konáním
schůze.
Volby nového výboru klubu a revizní komise:
Při prezentaci obdrží členové klubu volební lístky s kandidátkami. Volby nového výboru a
revizní komise budou provedeny tajným hlasováním členů. Před provedením volby
seznámí předsedající schůze členy klubu s jednotlivými kandidátkami do výboru a se
jmény kandidátů do revizní komise. Členy výboru se stávají členové té navržené
kandidátky, která obdrží nejvyšší počet hlasů. Členy revizní komise se stávají ti kandidáti,
kteří při volbě obdrží nejvyšší počet hlasů. Předsedající schůze oznámí členům výsledky
hlasování.
Do diskuze se zařazují diskusní příspěvky
předsedajícímu schůze při zahájení diskuze.

v pořadí,

v jakém

byly

nahlášeny

Diskusní příspěvky jsou omezeny v časovém rozsahu 3 minut.
O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo
konání členské schůze, přijaté usnesení a výsledky hlasování.
Usnesení musí být ihned po schválení členy klubu podepsáno všemi členy návrhové
komise. Usnesení musí být do 30 dnů přepsáno do čitelné podoby a přepis bude znovu
podepsán všemi členy návrhové komise. Zápis musí být podepsán zapisovatelem.

