Regionální sdružení ČUS Olomouc,z.s.

JEDNACÍ ŘÁD
26. regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc,
konané dne 23. června 2016 v Olomouci.
Článek 1:
Jednání regionální valné hromady ČUS ( dále jen RVH ČUS) řídí pracovní
předsednictvo, které zvolí delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh na jeho složení předkládá
regionální výkonný výbor.
Článek 2:
Jednání RVH ČUS se řídí programem, který schválí delegáti s hlasem rozhodujícím.
Návrh programu předkládá regionální výkonný výbor.
Článek 3:
1. Hlasování na RVH ČUS je veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o nich
v pořadí, v jakém byly předloženy.
2. Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím s platným mandátem.
3. RVH ČUS je schopna se usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina pozvaných
delegátů..V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční
většina účastníků s hlasem rozhodujícím,je valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných.
4. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
delegátů.
5. Členové VV a DR RS ČUS se jednání účastní se stejnými právy jako řádní delegáti
s výjimkou práva hlasovat ( pokud nejsou řádnými delegáty za TJ-SK nebo svaz).
Z pověření VV RS ČUS se jednání může zúčastnit i nezbytně nutný aparát VV RS.

Článek 4:
Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí komisi mandátovou a návrhovou. Návrhy na
jejich složení předkládá regionální výkonný výbor.
A – Mandátová komise - ověřuje platnost mandátů delegátů RVH ČUS
- ověřuje platnost usnášení RVH ČUS
- předkládá RVH ČUS zprávu o účasti na RVH ČUS
B – Návrhová komise - soustřeďuje připomínky a návrhy delegátů a hostů RVH
- předkládá RVH ČUS návrh usnesení, případně dalších
dokumentů, přijímaných RVH ČUS
Článek 5:
1. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi. Hosté se mohou
účastnit diskuse se souhlasem pracovního předsednictva.
2. Řazení diskuse je podle časového pořadí došlých přihlášek.
3. Délka diskusního vystoupení je stanovena maximální dobou 3 minuty. Každý delegát
má právo faktické připomínky v délce maximálně 1 minuty.
4. Návrhy a připomínky má právo podat každý delegát pracovnímu předsednictvu nebo
příslušné komisi RVH ČUS.
Článek 6: O přerušení nebo ukončení RVH ČUS rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím.

