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 Praha dne 25. 4. 2018 
 
 
 

P O Z V Á N K A  
 

 

v souladu se stanovami SK Žižkov Praha svolává výkonný výbor SK Žižkov Praha 

valnou hromadu SK Žižkov Praha dne 

 

16. 5. 2018 (středa) od 18.00 hodin  

v klubovně herny kuželek Pitterova 5, Praha 3 
 

 

PROGRAM 

 

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva a schválení jednacího řádu a programu valné 

hromady 

2. Zpráva o činnosti SK za rok 2017 (oddíly, objekty, hospodaření) 

3. Zpráva kontrolní komise SK za rok 2017 

4. Zpráva o účasti delegátů 

5. Informace o schvalovaných a volených bodech 

6. Diskuse 

7. Schválení přijetí nového oddílu do SK (veřejné hlasování) 

8. Schválení úprav Stanov (veřejné hlasování) 

9. Doplňující volba členů VV SK (veřejné hlasování) 

10. Schválení zprávy o činnosti a hospodaření SK za rok 2017 (veřejné hlasování) 

11. Schválení rozpočtu SK na rok 2018 (veřejné hlasování) 

12. Volby doporučených kandidátů do předsednictva ZZ a.s. (tajné hlasování). Rozhodnutí 

předsednictva o tom, koho jmenuje do představenstva ZZ a.s. 

13. Usnesení a závěr jednání 

 

 

Počet delegátů oddílů SK Žižkov na VH 

 

Každý oddíl SK má právo podle samostatného rozhodnutí vyslat na valnou hromadu SK Žižkov 

Praha zástupce podle klíče schváleného Výkonným výborem SK dne 19. 4. 2018 v poměru  

1 delegát za každých započatých 20 členů příslušného oddílu se zaplacenými členskými 

příspěvky k 31. 3. 2018. 

Ověřené počty zástupců jednotlivých oddílů s hlasem rozhodujícím dle výše uvedeného 

pravidla: 

 kanoistika 102 členů – 6 delegátů, 

 kuželky 41 členů –       3 delegáti,  

 lední hokej 21 členů –  2 delegáti,  

 tenis 83 členů –            5 delegátů  

 turistika 31 členů –       2 delegáti 

 

Celkem 18 delegátů ze všech oddílů SK 
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Návrh jednacího řádu VH SK Žižkov Praha, konané dne 18.5.2017 

 

 VH tvoří delegáti oddílů SK Žižkov Praha s hlasem rozhodujícím a pozvaní  

hosté 

 

 VH je právoplatná, dostaví-li se nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. 

Jednáni VH řídí pracovní předsednictvo,  

 

 Na VH má každý delegát právo vyjádřit v diskusi své připomínky a stanoviska ke všem 

projednávaným otázkám, návrhům a materiálům. 

 

 VH schvaluje návrhy veřejným hlasováním, volí dle volebního řádu tajným hlasováním. 

Právo hlasovat mají delegáti s hlasem rozhodujícím. Usnesení je platné, vyjádří-li se pro 

návrhy, nadpoloviční většina přítomných delegátů. Nejprve se hlasuje o návrzích pracovního 

předsednictva a poté o protinávrzích v pořadí, jak byly podány. 

 

 O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a 

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných delegátů. 

 

 

 

 

VV SK žádá předsedy (zástupce) oddílů o dodání kandidátů do představenstva ZZ a.s. 

do 10.5.2018 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Martin Hájek v. r. 
 předseda SK Žižkov Praha 


