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Valná hromada konaná dne 12.12.2019

Jednací řád

čHnekl-Řízeníiednání
1. Jednání valné hromady Kvs PRAHA z, s. (dále i jen Klub) řídí Člen Správního výboru jakoáo

svolavatel aždo moleiipředsedy valné hromady. Předsedající dodržuje schválený Program jednánÍ,

2. Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým členům a zajiŠťuje pracovní pruběh jednání valné

hromady.

čHnek 2 - Účastníci valné hromadv

l. o áleátostech valné hromady jednají členové klubu s přístupem na vH a o usneseních roáodují

členové Klubu s hlasovacím pávem,

z. Každý člen s přístupem na VH má právo vystoupit v diskuzi, nawhovat Členy jednotliqých orgánŮ a

předkládat teááorgannm písemné pod"etý či připomín§, Diskusní příspěvek je časově omezen na

dobu 3 minut. pre?sedajíci může na #aost-aiirutu;ícího výjimečně roáodnout o ProdlouŽení

stanoveného časového limitu. Předsedající můze diskutujicímu odebrat slovo po předchozím

upozornění.

3. Každý člen Klubu s hlasovacím právem je oprávněn 9re{t_oZit 
náwh na ukonČení diskuze, KPřijetí

náwn;u je řebanadpoloviční většiny hlasů přítomných členů klubu s hlasovacim právem,

4. K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, ktefi mohou se souhlasem předsedajíciho vYstouPit

v diskuzi.

článek 3 - způsob hlasování valné hromadv

1. o předložených náwzích roďrodují členové klubu s hlasovacím právem vďejným hlasová,ním a to

vpořadí vjakém byly předloženy. o protinávrzích se hlasuje napřed - vpořadí vkterém byly

předloženy.

článek 4 - Další volené orgánv VH
1. zapisovatel _ vyhotowje zápis z o pruběhu jednrání yH a zamarrtenává zejména předložené náwhy

usnesení a výsledky hlasování.

2. ověřovatelé Zfuisu _ dvě osoby pověřené kontrolou provedeného Záryi*t.

čHnek 5 - Ostatní
1. pokud tento jednací řád neupravuje konkrétní postup, postupuje se podle planrých stanov klubu,

2. Jednací řád se sává účinným v okamžiku jeho schválení vH KVS PRAHA z,s, ďne 12j22o19,


