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Valná hromada TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. 
úterý, 15.6.2021 od 18:00, Areál loděnice TJ ONV, Nádražní 970, Ostrožská Nová Ves 

Rozdělení delegací dle platných stanov: 
 

Oddíl kanoistiky zastoupí na Valné hromadě TJ 13 delegovaných členů 

Oddíl gymnastiky zastoupí na Valné hromadě TJ 3 delegovaní členové 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení jednacího řádu 

3. Schválení programu 

4. Volba mandátové a návrhové komise 

5. Zpráva o činnosti za rok 2020 a záměry na další období 

a. Kanoistika 

b. Gymnastika 

c. TJ 

6. Zpráva o hospodaření 

a. finanční zpráva 

b. dotace 

7. Zpráva kontrolní komise 

8. Zpráva mandátové komise 

9. Diskuze 

10. Schválení usnesení valné hromady 

11. Závěr 
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Jednací řád Valné hromady 
TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. 

konané dne 15. 6. 2021 Areál loděnice TJ ONV, Nádražní 970, Ostrožská Nová Ves 
 

Článek 1 – Řízení jednání 
1. Jednání valné hromady řídí předsedající, kterým je předseda TJ, případně výborem pověřený člen 

výboru. Předsedající  dodržuje schválený program jednání. 
2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a zajišťuje pracovní průběh jednání 

valné hromady. 
 
Článek 2 – Delegáti valné hromady 

1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. 
2. Každý delegát má právo vystoupit v diskuzi, navrhovat členy jednotlivých komisí a předkládat 

těmto komisím písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek je časově omezen na dobu 3 
minut. Předsedající může na žádost diskutujícího výjimečně rozhodnout o prodloužení 
stanoveného časového limitu. Předsedající může diskutujícímu odebrat slovo po předchozím 
upozornění. 

3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuze. K přijetí návrhu je třeba 
nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 

4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, kteří mohou se souhlasem předsedajícího 
vystoupit v diskuzi. 

 
Článek 3 – Mandátová komise 

1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 3 členy. Ke zvolení člena komise je třeba 
nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 

2. Mandátová komise ověřuje mandát delegátů a podává zprávu o počtu přítomných delegátů. 
3. Komise zvolí člena, který přednese zprávu mandátové komise. 

 
Článek 4 – Návrhová  komise 

1. Valná hromada volí návrhovou komisi, která má 3 členy. Ke zvolení člena komise je třeba 
nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 

2. Návrhová komise připravuje návrhy usnesení valné hromady. 
3. Komise zvolí člena, který připravené návrhy  komise přednese. 

 
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 kterém byly předloženy. 

2. K platnosti všech usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných 
delegátů 

 
 
 
Ostrožská Nová Ves, 20.5.2021 
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