
 

 

                               
                            
 

 

POZVÁNKA NA XII. VALNOU HROMADU ZÁSTUPCŮ SPORTOVNĚ  
STŘELECKÝCH KLUBŮ 

ČSS, z.s. - STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ 2021  
 
 
Datum: 3.7. 2021 - sobota 
 
Místo konání: Brandýs nad Labem, Základní škola Palachova 337/1, v případě zhoršení 
epidemiologické situace - střelnice Poděbrady (u golfového hřiště), pokud by došlo ke změně místa 
konání, bude tato informace včas uvedena na stránkách KS 
 
Čas konání:   10:00 hod. - pokud se nesejde nadpoloviční většina zástupců SSK do 10:00 hod., koná 
se od 10:30 hod. Valná hromada SSK ČSS, z.s. - Středočeského krajského sdružení za přítomnosti 
jakéhokoliv počtu zástupců SSK 
 
Jednání XII. Valné hromady SSK ČSS, z.s. - Středočeského krajského sdružení se zúčastní vždy jeden 
zástupce klubu - Stř.KS mu bude mu proplaceno cestovné dle hospodářské směrnice ČSS, z.s. 
Členové výboru Stř.KS a revizní komise Stř.KS se zúčastní na náklady Stř.KS. 
 
Zastupovat příslušný SSK je zástupce klubu oprávněn za těchto podmínek: 
1.  Má uhrazeny příspěvky ČSS, z.s. za rok 2021 (vylepená známka v průkazu, předloží při registraci)  
 
2.  Je předseda SSK, nebo je členem SSK a předloží potvrzení o oprávněnosti zastupování 
příslušného klubu 
  
Žádáme zástupce klubů, aby možné připomínky a náměty k projednání na XII. Valné hromadě 
zpracovali písemnou formou a zaslali předem do 20.6.2021 na elektronickou adresu ČSS, z.s. – 
Středočeského krajského sdružení. 
 

 
Zejména Vás prosíme o zamyšlení, čím a jak podpořit sportovní činnost ve Středočeském kraji. 

 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 3.6. 2021    
 
Videcký Jan  
předseda ČSS, z.s, - Středočeského krajského sdružení 
 
 

ČSS, z.s. - Středočeské krajské sdružení 
V Podskalí 231, 250 73 Přezletice, okr.Praha - východ 

IČO : 70917736   číslo registrace: 1002 
www.stcks.cz  info@stcks.cz 

 



 

 

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ XII. VALNÉ HROMADY 2021: 
 
1.     Zahájení 
2.     Volba pracovního předsednictva (Videcký, Suntych, Stránský), zpracovatel zápisu (Hulíková), 
ověřovatel zápisu (Kadavý) 
3.     Schválení programu jednání VH 
4.     Schválení jednacího a volebního řádu VH 
5.     Volba mandátové a návrhové komise (mandátová - Chmelík, Nepejchal, návrhová - Kadavý, 
Mejda) 
6.     Zpráva o činnosti Stř. KS za uplynulé období (Videcký) 
7.     Zpráva o hospodaření Stř. KS za uplynulé období (Suntych) 
8.     Zpráva revizní komise (Kadavý) 
9.     Zpráva mandátové komise (Chmelík) 
10.   Schválení přednesených zpráv 
11.   Informace delegovaných zástupců ČSS, z.s. (Streit, Zámyslická) 
12.   Představení kandidátů na prezidenta a viceprezidenta ČSS, z.s. (max.cca á 10.min.) 
13.   Volba předsedy, místopředsedy, členů KS (volební lístky, možnost doplnit kandidáty na místě) 
14.   Možnost schválení navržených kandidátů na funkce prezident, viceprezident, členů prezidia a 
předsedů komisí ČSS, z.s. 
15.    Návrhy zástupců KS do komisí VV ČSS (SMK, STK, KR) a revizní komise ČSS a jeho schválení 
16.    Návrhy delegátů na XII. Sjezd delegátů ČSS, z.s. a jeho schválení 
16.    Projednání připomínek k dokumentům ČSS, z.s. (Stanovy, Statut KS) 
17.    Diskuse 
18.    Přednesení návrhu usnesení, diskuse k usnesení a jeho schválení 
20.    Závěr 
 
 
 
NÁVRH JEDNACÍHO A VOLEBNÍ ŘÁDU XII. VALNÉ HROMADY 2021: 
 
1.    Valné hromady se zúčastní: 
       a)    delegáti s hlasem rozhodujícím: zástupci jednotlivých SSK Středočeského KS, dle podmínek 
oprávnění k zastupování SSK uvedených v pozvánce,  členové výboru Středočeského KS a členové 
revizní komise 
       b)    delegáti s hlasem poradním, ostatní pozvaní členové ČSS, z.s. 
       c)    pozvaní hosté - kandidáti na prezidenta a viceprezidenta ČSS, z.s. 
 
2.    Delegáti s hlasem rozhodujícím obdrží při prezenci hlasovací lístky. V případě ukončení své 
účasti na jednání před jeho závěrem je delegát povinen odevzdat hlasovací lístek mandátové 
komisi. Delegáti s hlasem rozhodujícím mají právo hlasovat, navrhovat a přednášet faktické 
připomínky. Delegáti s hlasem poradním mají právo přednášet faktické připomínky. 
 
3.    Před zahájením Valné hromady delegáti obdrželi: 
       a)    návrh programu Valné hromady 
       b)    návrh jednacího řádu Valné hromady 
4.    Valná hromada SSK Středočeského KS jedná dle schváleného jednacího řádu. Jednání řídí 
pracovní předsednictvo podle schváleného programu a tohoto jednacího řádu. 
 



 

 

5.    Volí se veřejně aklamací. Rozhodne-li Valná hromada, může být volba a schvalování některých 
bodů provedeno tajnou volbou. 
 
6.    Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím. Jednání je právoplatné, je-li přítomna 
nadpoloviční většina zástupců SSK Středočeského KS. Pozváno bylo 42 zástupců klubů, 6 členů 
výboru a 3 členové revizní komise. V případě, že se ve stanovený čas zahájení Valné hromady, tj. 
10:00 hod. nesejde nadpoloviční počet pozvaných, čeká se dle Stanov ČSS, z.s. 30 minut a pak je 
jednání platné v počtu skutečně přítomných delegátů. Ke schválení bodu jednání je nutná 
nadpoloviční většina přítomných delegátů (dle zprávy mandátové komise). 
Valná hromada SSK Středočeského KS volí veřejně:                                                                                         
Pracovní předsednictvo 
Mandátovou a návrhovou komisi 
 
a schvaluje: 
• program Valné hromady 
• jednací řád Valné hromady 
• předložené zprávy a dokumenty 
• usnesení 
 
Pracovní komise si zvolí ze svého středu předsedy a neprodleně zahájí svou práci. 
 
7.    Návrhy a připomínky se odevzdávají písemně příslušným komisím do doby stanovené 
pracovním předsednictvem. 
 
8.    Přihlášky do diskuse se předávají písemně pracovnímu předsednictvu do 10:00 hod. Doba 
trvání příspěvku v diskusi je max. 5 minut, prodloužení může schválit pracovní předsednictvo. 
 
9.    Delegáti se k faktické připomínce hlásí zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Faktická 
připomínka má dobu trvání max. 2 minuty. 
 
10.    Způsob hlasování - Hlasuje se nejprve o protinávrhu, který byl vznesen. Delegáti budou 
seznámeni s připomínkami nebo námitkami vznesenými písemně před hlasováním. Usnesení je 
právoplatné, pokud pro něj hlasovala prostá většina přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 


