Jednací řád BC Blesk Jablonec nad Nisou

JEDNACÍ ŘÁD
Kapitola 1 - Účastníci jednání Valné hromady
§ 1.1 - Účastníci jednání
Účastníky jednání Valné hromady jsou členové s hlasem rozhodujícím,
zákonní zástupci členů mladších 18 let s hlasem rozhodujícím, členové
mladší 18 let a hosté (viz § 1.3).
§ 1.2 – Členové s hlasem rozhodujícím
Členy s hlasem rozhodujícím (dále jen „člen“) jsou všichni členové klubu
s platným registračním průkazem u ČBA s platnou registrací daného
kalendářního roku, kteří v den konání členské schůze dosáhnou věku 18
let a zákonní zástupci členů s platným registračním průkazem u ČBA
s platnou registrací daného kalendářního roku, kteří jsou v den konání
členské schůze mladší 18 let.
Členové mají právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy, být navrhováni
do volených orgánů a komisí, hlasovat a volit.
§ 1.3 - Hosté
Zasedání Valné hromady je veřejné. Hostem může být každá osoba,
která není členem ani jeho zákonným zástupcem.
Vyloučit hosta z jednání může pouze Valná hromada.
Hosté mohou vystupovat v diskusi nebo podávat návrhy pouze po vyzvání
některého člena nebo člena Výkonného výboru. Mohou být navrhováni
do volených orgánů. Nemají právo hlasovat ani volit.
Kapitola 2 - Jednací komise
§ 2.1 - Mandátová komise
Mandátová komise je tříčlenná, volená valnou hromadou, a jejím úkolem
je ověřovat platnost předložených mandátů, vyhlašovat
usnášeníschopnost (viz § 3.2) a znát počet přítomných členů po celý
průběh jednání.
§ 2.2 - Volební komise
Volební komise se zřizuje v případě volební valné hromady, je tříčlenná,
volená valnou hromadou, a jejím úkolem je řídit volby, sčítat hlasy a
vypracovat volební protokol v souladu s Volebním řádem.
§ 2.3 - Návrhová komise
Návrhová komise je tříčlenná, volená valnou hromadou, a jejím úkolem je
připravit návrh usnesení valné hromady.
§ 2.4 – Sloučení komisí
Při nižším počtu účasti členů je možno komise sloučit. Ze svého středu si
komise zvolí předsedu.
§ 2.5 - Zapisovatel
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Zapisovatel, volený valnou hromadou, a jeho úkolem je vést zápis z
jednání valné hromady.

Kapitola 3 - Náležitosti jednání
§ 3.1 - Pozvánka
Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor zpravidla každý rok,
nejméně jedenkrát za tři roky. Valná hromada se svolává vyvěšením
pozvánky na webových stránkách BC Blesk a na facebookovém profilu BC
Blesk.
§ 3.2 - Usnášeníschopnost
Valná hromada je usnášeníschopná v okamžiku zahájení, pokud je
přítomna více než polovina členů s hlasem rozhodujícím a zákonných
zástupců s hlasem rozhodujícím.
Pokud není valná hromada usnášeníschopná v okamžiku zahájení, je
usnášeníschopná 15 minut po zahájení bez ohledu na počet přítomných.
Komise zodpovědná za průběh voleb nebo hlasování spočítá počet členů
s hlasem rozhodujícím a zákonných zástupců členů mladších 18 let
s hlasem rozhodujícím pro dané hlasování.
§ 3.3 - Hlasování a volby
Hlasování o předložených návrzích se provádí pomocí zřetelně odlišených
hlasovacích lístků, které obdrží před jednáním každý člen. Návrh na
změnu stanov a návrh na zrušení klubu musí být schválen alespoň
dvoutřetinovou většinou přítomných členů, ke schválení ostatních návrhů
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
Náležitosti a průběh voleb do volených funkcí upravuje samostatný
Volební řád.
§ 3.4 - Program
Jednání pracovní části řádné valné hromady má následující základní
program:
- schvalování změn Stanov a řádů (jsou-li navrženy)
- zpráva Výkonného výboru o činnosti a hospodaření klubu za uplynulý
rok
- zpráva Kontrolní komise o její činnosti a výsledku provedených kontrol
- volby členů Výkonného výboru (návrhy, představení kandidátů, volba),
jde-li o volební valnou hromadu
- volba Kontrolní komise (návrhy, představení kandidátů, volba), jde-li o
volební valnou hromadu
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- diskuse
- schvalování usnesení
Tyto body mohou být libovolně doplňovány, rušeny a přesouvány
rozhodnutím valné hromady.
Program mimořádné valné hromady se řídí aktuálními potřebami klubu a
navrhuje ho předseda Kontrolní komise.
Kapitola 4 - Závěrečná ustanovení
§ 4.1 - Účinnost Jednacího řádu
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 17.března 2016 a ruší se jím
všechny předchozí jednací řády klubu i se svými dodatky.

Důvěrné

Strana 3

