
J E D N A C Í   Ř Á D 
řádné valné hromady OSST Zlín, konané dne 10.9.2020 

             
 

Článek 1 

Pracovní předsednictvo 

 

1. Řídícím orgánem valné hromady je pracovní předsednictvo, které navrhuje výkonný výbor OSST Zlín. 

2. Složení pracovního předsednictva včetně návrhu na předsedajícího valné hromady podléhá 

odsouhlasení nadpoloviční většiny přítomných delegátů, kteří mohou podávat návrhy na doplnění či 

změny pracovního předsednictva 

 

Článek 2 

Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

1. Předseda valné hromady jmenuje zapisovatele valné hromady 

2. Ověřovatel zápisu může být také navržený předsedou valné hromady, případně je zvolen valnou 

hromadou ze svého středu. K jeho zvolení pak stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů 

 

Článek 3 

Delegáti valné hromady 

 

1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují přítomní delegáti valné hromady 

s hlasem rozhodujícím. Delegáti valné hromady jsou jeden zástupce z každého klubu nebo oddílu dle 

bodu 3.2.3 stanov OSST Zlín, spolek.  

2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního představenstva a předkládat 

pracovnímu předsednictvu podněty, či připomínky. 

3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti veřejným 

hlasováním. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 

4. Delegát je povinen zúčastnit se hlasování valné hromady a dbát pokynů předsedajícího, týkajících se 

průběhu jednání. 

5. Práva delegáta na valné hromadě mají i přítomní členové Výkonného výboru okresního svazu stolního 

tenisu Zlín, jsou-li zároveň delegovaným zástupcem klubu nebo oddílu, mají právo hlasovat. 

6. Na valnou hromadu mohou být přizváni i hosté, kteří na návrh pracovního předsednictva mohou 

vystoupit v diskusi. 

 

Článek 4 

Mandátová komise 

 

1. Valná hromada volí ze svého středu mandátovou komisi. Ke zvolení komise stačí nadpoloviční většina 

přítomných delegátů. 

2. Mandátová komise si ze svého středu zvolí předsedu, který podává zprávu o počtu a složení přítomných 

delegátů a zjišťuje, zda je konference způsobilá. 

 

 

 

Článek 5 

Způsob hlasování valné hromady 

 

1. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním a to v pořadí v jakém byly 

předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed v pořadí v jakém byly předloženy. 

2. K platnosti usnesení valné hromady je třeba souhlasu většiny přítomných delegátů. 

 

 

Výkonný výbor OSST Zlín, spolek 


