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Návrh programu 10. valné hromady
Spolku PASKOV.net

konané dne 25.4.2017 v kině Panorama Paskov

1. Registrace účastníků valné hromady (16:30-17:00) 

2. Přivítáni, kontrola usnášeníschopnosti, zahájení (17:00) 

3. Volba ověřovatele zápisu 

4. Schválení programu 

5. Zpráva o činnosti spolku v období od poslední valné hromady

6. Schválení zprávy o hospodaření v období od poslední valné hromady

7. Zpráva kontrolora o revizi činnosti spolku v období od poslední valné hromady

8. Plán činnosti spolku na další období

9. Diskuze 

10. Ukončení valné hromady 

Předsedající valné hromady: Roman Šafránek

Nedílnou součástí tohoto návrhu je i organizační řád 10. valné hromady.

Organizační řád 10. valné hromady
Definice pojmů

Člen Spolku PASKOV.net (dále jen člen) je osoba, která je zapsaná v seznamu členů Spolku
PASKOV.net (dále jen spolek).

Zástupce  člena je  osoba,  která  se  prokáže  úředně ověřenou plnou  mocí  člena spolku.
Pokud se zasedání valné hromady účastní zástupce člena, nemůže se ho účastnit člen. 

Jednacím sálem se rozumí prostory kinosálu Paskovského kina a přilehlé chodby až po
místo, kde proběhne registrace členů. 

Průběh valné hromady

 Valná hromada začíná v 17:00 hodin, registrace účastníků valné hromady od 16:30
hodin. 

 Do jednacího sálu budou vpuštěny pouze osoby s právem hlasovat – členové nebo
zástupci členů. V sále mohou být přítomni i hosté přizvaní radou spolku, tyto osoby
nemají právo hlasovat. Žádné jiné osoby (rodinní příslušníci vč. dětí apod.) nebudou
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do sálu  vpuštěny.  Toto  opatření  je  nutné  pro  zajištění  bezproblémového sčítání
hlasů. 

 Každý člen – účastník valné hromady – se musí zaregistrovat při vstupu do jednacího
sálu.  Člen  při  registraci  prokáže  svou totožnost  dokladem,  ze  kterého je  možné
prokazatelně  zjistit  jméno,  příjmení  a  datum narození  (občanský  průkaz,  řidičský
průkaz  apod.).  Účastník  valné  hromady  obdrží  při  registraci  barevnou  hlasovací
kartičku. 

 Registrace účastníků valné hromady bude ukončena v 17:00 hodin přesně, případně
později  pokud budou ještě  na  místě  členové  čekající  na  registraci.  Po  ukončení
registrace nebude již do sálu nikdo vpuštěn. Ve vlastním zájmu proto prosím přijďte
včas. 

 Pokud  během  zasedání  valné  hromady  opustí  účastník  valné  hromady  prostory
jednacího sálu, nebude již vpuštěn zpět. 

 Všechna  hlasování  jsou  veřejná.  Souhlas  s  navrhovaným  zněním  vyjádří  člen
zdvižením hlasovací  kartičky  nad hlavu.  Hlasy  sčítají  osoby určené předsedajícím
valné hromady.

 Během hlasování  setrvají  hlasující  na  místě  tak,  aby  bylo  možné  hlasy  korektně
sečíst. 

 Účastníci  valné hromady mohou vystoupit  s vlastním příspěvkem nebo návrhem.
Člen musí  požádat předsedajícího valné hromady o zařazení  jeho vystoupení do
programu valné hromady před jeho schválením. Délka vystoupení nesmí přesáhnout
15 minut. 
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