JEDNACÍ ŘÁD
mimořádné konference Ústeckého krajského volejbalového svazu
konané dne 20. října 2015 v Ústí nad Labem
I.
Svolání konference
Mimořádná konference byla svolána na základě výzvy SR ČVS ze dne 22. 7. 2015.
II.
Účastníci konference
Jednání mimořádné konference ÚKVS se s hlasem rozhodujícím zúčastňují delegáti zvolení na
okresních mimořádných konferencích podle stanoveného klíče (2 delegáti z každého OVS) a členové:
stávající - předseda RK, předsednictvo ÚKVS. Jednání konference se dále zúčastní zástupci SR ČVS
a hosté pozvaní předsednictvem ÚKVS.
III.
Jednání konference
1. V případě, že se na mimořádnou konferenci ÚKVS dostaví méně než polovina delegátů s hlasem
rozhodujícím, bude konference KVS ukončena.
2. Po 30 minutách bude zahájena opakovaná mimořádná konference ÚKVS. V případě, že na
opakované konferenci ÚKVS bude opět méně než polovina delegátů s hlasem rozhodujícím, je
konference ÚKVS oprávněna volit a přijímat usnesení prostou většinou přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
3. Jednání konference řídí pracovní předsednictvo. Návrh na jeho složení předkládá konferenci
předseda ÚKVS.
4. O předložených nebo přednesených návrzích hlasují delegáti s hlasem rozhodujícím přítomní
v jednacím sále veřejným hlasováním (aklamací). O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly
konferenci předloženy nebo předneseny. O protinávrzích se hlasuje přednostně v předloženém pořadí.
Návrh je přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných delegátů s hlasem
rozhodujícím.
IV.
Diskuse
Právo vystoupit v diskusi, předkládat návrhy a připomínky mají delegáti s hlasem rozhodujícím,
delegáti s hlasem poradním i hosté. V zájmu racionálního a účelného jednání jsou diskusní vystoupení
vymezena limitem v rozsahu 5 minut.
V.
Pracovní komise konference
Pro řádný průběh jednání zvolí konference tyto pracovní komise:
a) mandátovou - 3 členové
komise ověřuje platnost mandátů a podává mimořádné konferenci zprávu o
počtu přítomných delegátů a hostů a o tom, zda je konference způsobilá
přijímat usnesení, členové komise pomáhají při sčítání hlasů při hlasování
b) návrhovou
- 3 členové
komise soustřeďuje připomínky, návrhy a předkládá mimořádné konferenci
návrh na usnesení. Připomínky či návrhy pro jednání pracovní komise mohou
ve stanovené lhůtě předkládat všichni účastníci konference výhradně písemně.
VI.
Ustanovení závěrečná
1. Pokud tento jednací řád výslovně neupravuje konkrétní postup, platí ustanovení Stanov ČVS,
případně rozhodnutí pracovního předsednictva konference.
2. Okamžikem schválení se tento jednací řád stává závazným pro všechny účastníky mimořádné
konference Ústeckého krajského volejbalového svazu, konané dne 20. 10. 2015 v Ústí nad Labem.
V Ústí nad Labem dne 22. 9. 2015
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