Olomoucký krajský fotbalový svaz

JEDNACÍ ŘÁD HVH O KFS
Článek 1
1. Jednání valné hromady O KFS jsou oprávněni se zúčastnit delegáti,pozvaní hosté a
pozvaní zástupci sdělovacích prostředků.
2. Valná hromada je schopna jednat,usnášet se a volit,pokud je na ní přítomna
nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím vyslaných okresními
fotbalovými svazy a nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím vyslaných
kluby krajských soutěží.
3. K přijetí rozhodnutí v procedurálních otázkách i k přijetí usnesení VH je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
Návrhy k rozhodnutí v procedurálních otázkách i návrhy k přijetí usnesení VH
předkládá její předsedající.
Článek 2
1. Jednání VH zahajuje osoba určená Výkonným výborem a řídí ji do okamžiku zvolení
předsedajícího
2. Předsedající VH uděluje slovo jednotlivým delegátům a činí další úkony potřebné
k zajištění řádného průběhu jednání.
Článek 3

Sčitatelé hlasů
1. Valná hromada volí na návrh Výkonného výboru, popřípadě Delegátů, veřejným
hlasováním 2 sčitatele hlasů, kteří provádějí sčítání hlasů při veřejném hlasování.
2. Při volbě Předsedajícího a volbě sčitatelů hlasů plní funkci sčitatelů hlasů osoby
určené Výkonným výborem.

Článek 4
1. VH volí mandátovou komisi v počtu 3 členů včetně předsedy, návrhovou komisi
v počtu 3 členů včetně předsedy.
2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů delegátů s hlasem rozhodujícím,podává
zprávu o jejich počtu a složení a zjišťuje,zda VH je schopna se usnášet.

Článek 5
1. Každý delegát s hlasem rozhodujícím a host má právo vystoupit v diskusi
k jednotlivým bodům programu.Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo
předkládat návrhy na členy pracovního předsednictva,mandátové,volební a návrhové
komise a předkládat pracovnímu předsednictvu písemné podněty a připomínky.K
jednomu bodu programu může každý delegát vystoupit pouze jednou a délka jeho
vystoupení nemá být delší než 3 minut.Diskutujícím může předsedající VH odejmout
slovo pouze po předchozím upozornění,a to i v případech,kdy diskutující překračuje
stanovenou délku vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného bodu
programu,případně hrubým způsobem uráží přítomné.
2. Se souhlasem Předsedajícího mohou v diskusi vystoupit i ostatní účastníci Valné
hromady, zejména pokud je zapotřebí podat odborné vysvětlení k projednávaným
otázkám. Na výzvu Předsedajícího vystoupí vždy, je-li jejich vystoupení součástí
Programu jednání. Pro délku vystoupení ostatních účastníků Valné hromady platí
odstavec 1.
3. Všichni účastníci jednání Valné hromady jsou povinni dbát pokynů Předsedajícího
týkajících se průběhu jednání Valné hromady, zejména hovořit pouze tehdy, je-li jim
uděleno slovo, a zachovávat principy vzájemné úcty a slušnosti. V průběhu jednání je
účastníkům Valné hromady zakázáno rušit jednání hlasitým hovorem, používáním
mobilních telefonů apod.
4. Delegát porušující pravidla podle odstavce 3 může být po napomenutí Předsedajícím
vykázán ze sálu s tím, že jeho návrat na jednání Valné hromady je nepřípustný.
5. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům programu přednášet
faktické poznámky a pozměňovací návrhy (maximálně do 1 minuty).Jestliže byly
předneseny pozměňovací návrhy,hlasuje se nejdříve o nich,a to v tom pořadí,v jakém
byly předneseny.Přijetím jednoho pozměňovacího návrhu se o dalších již nehlasuje.
6. Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání a dbát pokynů pracovního
předsednictva a předsedajícího,týkajících se průběhu jednání.

