JEDNACÍ ŘÁD
Shromáždění zástupců oddílů
Karlovarského krajského kuželkářského svazu
Úvodní ustanovení

Hlasování o vznesených návrzích

Čl. 1
Jednací
řád
Shromáždění
zástupců
oddílů
Karlovarského krajského kuželkářského svazu (dále
jen SZO a KvKKS) upravuje zásady jednání tohoto
orgánu.

Čl. 9
O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve
kterém byly předloženy. Je-li některý návrh schválen,
o dalších v pořadí se již nehlasuje.

Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím
(voliče) a jeho zánik

Čl. 10

Čl. 2
Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím (dále jen
"volič" nebo "delegát") pro jednání příslušného SZO
vzniká na základě ust. Čl. 8.2 a) Statutu ČKA (Česká
kuželkářská asociace) a je platný jen ve spojení s
registračním průkazem ČKA.
Delegát musí dosáhnout ke dni SZO nejméně 18 let.

Práva a povinnosti delegáta
Čl. 3
Delegát se účastní jednání SZO a jejích orgánů, do
nichž byl zvolen nebo ustanoven, v souladu s
příslušnými normami, kterými se jednání SZO a jejích
orgánů řídí.
Čl. 4
Zveřejnění projevů delegátů pronesených na jednání
nepodléhá žádným omezením.

Pořádková opatření

Diskuze
O možnost účastnit se diskuze požádá účastník
předsedajícího zvednutím ruky s uvedením svého
jména, diskuzního tématu a předpokládané délky
diskuzního vystoupení.
Čl. 11
Diskusní příspěvek může trvat maximálně 10 minut. O
případné prodloužení může diskutující požádat
předsedajícího. Nevyhoví-li předsedající této žádosti,
může se diskutující domáhat splnění svého
požadavku přímo návrhem k hlasování SZO. Ta v této
věci rozhoduje přímo bez diskuze s konečnou
platností.

Technická připomínka
Čl. 12
O sdělení technické připomínky může účastník
požádat předsedajícího kdykoli v průběhu jednání
zvednutím ruky. Technická připomínka nesmí být delší
než 1 minuta.

Čl. 5

Zápis z jednání SZO

Předsedající může za nepřístojné chování delegáta
napomenout; za opakované nepřístojné chování může
delegáta vykázat z jednacího sálu.
Čl. 6

Čl. 13

Proti
rozhodnutí
předsedajícího
o
uložení
pořádkového opatření napomenutí nebo vykázání z
jednacího sálu se může delegát odvolat k SZO
bezprostředně po jeho uložení. SZO bez rozpravy
rozhodnutí předsedajícího potvrdí nebo zruší.
Rozhodnutí SZO je konečné.
Vykázanému delegátovi musí být umožněno účastnit
se hlasování.
Pořádkové pravomoci předsedajícího podléhají všichni
další účastníci jednání a osoby, které jsou jednání
přítomni.

Jednání SZO
Čl. 7
Jednání zahájí a řídí předseda Karlovarského
krajského kuželkářského svazu nebo jiný pověřený
člen Výkonného výboru KvKKS (dále jen VV KvKKS) –
předsedající – v souladu se schváleným programem
jednání.
Čl. 8
SZO je ukončeno po vyčerpání schváleného programu
jednání a schválení usnesení.

O jednání SZO se pořizuje zápis, v němž se uvede
program jednání, kdo ji řídil, jaké návrhy byly podány,
kteří řečníci vystoupili v diskuzi, počet přítomných
delegátů s hlasem rozhodujícím, přehled výsledků
hlasování a voleb volených funkcionářů.
Součástí zápisu jsou úplné texty předložených
písemných návrhů, přijatých usnesení a jiných
dokumentů, které byly předmětem jednání.
Bylo-li hlasování veřejné a byla vyhotovena informace
o výsledku hlasování, připojí se taková informace
k zápisu.
Zápis podepisuje po jeho ověření zapisovatel a
předsedající.
Čl. 14
Opis či fotokopii zápisu včetně přijatého usnesení, bez
dalších jeho součástí ve smyslu druhého odstavce Čl.
13, zašle VV KvKKS všem oddílům KvKKS nejpozději
do 30 dnů po konání SZO.

Závěrečná ustanovení
Čl. 15
Pokud některá věc není upravena tímto řádem nebo
jinou normou, rozhodne ji přímo SZO hlasováním.
Čl. 16
Tento Jednací řád byl schválen SZO KvKKS dne
23. června 2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

