
pozvánka na členskou schůzi Tenisového klubu zlín, z.s.

která se uskuteční

v sobotu 15.10.2022 v 9:00

v tenisovém areálu Tk zlín na vršavě
Sokolská 5369, Zlín 76O0L

Progra m:

1". Zahájení
2. volba mandátové, návrhové a volebníkomise
3. Jmenovánízapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení jednacího řádu
6. Schválení programu jednání
7, schválení volebního řádu
8. Kontrola plnění usneseníz minulé členské schůze
9. Zpráva předsedy výboru o činnosti TK Zlín, z.s.
t0, Zpráva o hospodařenírKZlín, z.s.
1,L Zpráva kontrolní komise
12. představeníkandidátů na funkci členů výboru a kontrolní

komise
13. Volba členů výboru a kontrolní komise TKZlín, z.s.
14. Návrh na změnu výše členských příspěvků
15. Různé
16. Návrh usnesení
17, Závěr

ienisový kiub Zlin, z.s,

Hraclská ů54
150 Ci Zlítl

Ěes: aaTgi?.7

cha ráček
seda výboru



JEDNACÍ ŘÁT)

členské schúze Tenisov*ho kluhu Zlín, z.s.

1.

Jednání řídí předseda výboru TK Zlín, z.s. nebo jím pověřený člen.

2.

Ke kaŽdému bodu jednání vyhlašuje předsedající diskuzi. Mimo to je samostatným bodemjednání diskuze k ostatním záležitostem, któré nejs ou zařazeny ;rt o samostatný bodjednání.

3.

Do diskuze se má právo přihlásít každý účastník s hlasem rozhodujícím i každý host.

4.

Diskuzní příspěvek nesmí přesáhnout 5 minut.

5.

Faktická Poznámka se týká pouze projednávané problematiky a nesmí přesáhnout dobu 1
minuty.

6,

Pokud bYl k některému bodu jednání podán návrh a protinávrhy, hlasuje se nejprve o
PŮvodně Podaném návrhu a následně podaných protinávrzích v pořádí, jat< byly podáúány.

7.

NenÍ-li tímto zPŮsobem přijat žádný z návrhů a podstata projednávané záležitosti vyžaduje
rozhodnutÍ, hlasuje se znovu pouze o těch dvou návrzích, které v první fázi získaly-nejvíóe
h|9sŮ Z ngh je Pak přijat ten, který získá více hlasů. V případě rovnosti rozhoóuje hlas
předsedy. Tento postup lze použítjen tehdy, neodporuje-li znění stanov.



Wffit§ffiN§ ŇÁs

prů volbil čl*nů výb*n* m kmntrclní kcmise Tenispvóhc k|ubu člrn. r.g

1.

Tento volební řád platí pro volbu č|enů výboru a kontrolní komise Tkzlín, z.s. na členské
schůzi,

Volby jsou tajné a jednokolové.

2.

3.

Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční
řádní členové TK Zlín, z.s, starší 18ti let.

většina oprávněných. Oprávněnými JSou

4.

Volby orgánů TKZlín z.s. řídí tříčlenná volební komise,

Každý oprávněný má jeden rovnocenný hlas,

6.

Kandidáti na funkci ČlenŮ výboru a kontrolní komise oznamují svou kandidaturu písemně,
nejPozději do Pátku 7.10.2022, a to na adresu sídla Tenisového klubu Zlín, z,s., Hradská
854, 76001 Zlín. Pro Posouzení včasného podání kandidatury je rozhodující razílko pošty,
Návrhy je možné rovněž osobně doručit v úiedních hodinách taktéž na adrásu sídla Tk zlín,
z.s., nejPozději do Pondělí 10,10.2022. Každý kandidát souóasně uvede, vjaké konkrétní
oblasti činnosti ve výboru či kontrolní komisi by chtěl působit.

7.

Volební komise Připraví hlasovací lístky, na kterých uvede navržené kandidáty v abecedním
PořadÍ. Hlasovací lístky pro volbu různých orgánů TKZlín, z,s. budou barevně odlišeny.

8.

Volí se vhozením hlasovacího lístku do urny. Hlasovací lístek se upraví škrtnutím tak, aby na
něm zŮstalo nejvýŠe tolik neškrtnutých jmen, kolik členů má volený orgán, tedy 5 číenů
výboru a 3 Členové kontrolní komise. Hlasovací lístek, který bude obŠaho-vat jiné návrhy, či
PoČet kandidátŮ nebude odpovídat počtu členů voleného orgánu, popř. bude jinak upraven,
je neplatný.

5.

9.

Zvolen za Člena orgánu je ten, kdo obdrží nadpoloviční většinu platných hlasů zúčastněných
ČlenŮ. Nebude-li zvolen výbor Či kontrolní komise v plném počtu člen'ů nadpoloviční většinou
hlasŮ, stane se Členem přísluŠného orgánu kandidujicí, který obdržel nejvyšší počet hlasů.


