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Klub biatlonu Jilemnice,z.s. 
 Vás zve na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu .4.2022 od 18.00 hodin 

v budově Scholarestu (Komenského 103, 514 01 Jilemnice) . 
 

   Program jednání: 

 

1.  Zahájení valné hromady (VH) a přivítání hostů 

2. Schválení programu VH - hlavním programem řádné volební VH Klubu biatlonu Jilemnice,z.s. (dále jen KB)  
bude Výroční zpráva o chodu klubu a hospodaření za rok 2021, její schválení;  přehled hospodaření v 
období let 2018-2021.. Následovat bude volba Výboru KB, následně pak předsedy KB, tříčlenné revizní 
komise a jejího předsedy.  

3. Schválení jednacího řádu 

4. Volba pracovního předsednictva 

5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

6. Volba komisí (mandátová, návrhová) 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Schvalování konkrétních kroků dle programu VH 

9. Diskuze  

10. Návrh a schválení usnesení 

11. Závěr a volná zábava 
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JEDNACí ŘÁD VALNÉ HROMADY  KLUBU BIATLONU JILEMNICE, z.s. konané dne 8.4.2022 od 18h. 

1. Valné hromady se účastní řádní členové klubu v počtu 99 osob s hlasem rozhodujícím a hosté.  

2. Do zvolení předsedajícího, řídí konferenci pověřený člen výboru KB. 

3. Členové klubu s hlasem rozhodujícím schvalují program VH a jednací řád VH.  

4. VH volí pracovní předsednictvo VH, které zvolí svého předsedu, ten řídí jednání VH a je oprávněn jednat 
jménem pracovního předsednictva. Pracovní předsednictvo je maximálně tříčlenné 

5. VH volí mandátovou komisi, za členy komise mohou být navrženi přítomní členové klubu i hosté – je 
dvoučlenná 

6. VH volí návrhovou komisi, za členy komise mohou být navrženi přítomní členové klubu i hosté – je 
maximálně tříčlenná 

7. Mandátová komise ověřuje oprávnění účasti členů klubu a hostů na VH. 

8. Členové klubu i hosté VH mají právo účasti v diskusi. 

9. Členové klubu a hosté mají právo na přednesení jednoho příspěvku v diskusi v délce 2 minut, přednesení 
druhého příspěvku a případně třetí faktické připomínky téhož člena klubu nebo hosta schvalují přítomní 
členové klubu. 

10. Členové klubu a hosté mají právo přednést 2 faktické připomínky v délce 1. minuty. 

11. O ukončení diskuse rozhoduje předsednictvo VH.  

12. Nepřednesené příspěvky se odevzdávají písemně na předsednictvu, které je předává návrhové komisi. 
Členové klubu  i hosté mají právo požádat o zařazení nepředneseného příspěvku písemně odevzdaného 
příspěvku do zápisu z VH.  

13. Návrhy a připomínky může podat každý účastník VH, a pokud nebudou zahrnuty do usnesení nebo k nim 
nebude v průběhu VH zaujato stanovisko, budou projednány výborem KB.  

14. VH je usnášení schopná, pokud je přítomno více než 50% členovů klubu  s hlasem rozhodujícím z celkového 
počtu přítomných na VH.  

15. Konference rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 


