J E D N A C Í Ř Á D - (návrh)
Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 14.3.2020
Maršov u Úpice
Pro zajištění řádného průběhu Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov volí:
a) pracovní předsednictvo
b) mandátovou komisi
c) volební komisi
d) návrhovou komisi
a) pracovní předsednictvo - (navrhované složení)
Ing. Jiří Šeps
- pověřený řízením jednání
Jiří Orsák
- stávající starosta OSH Trutnov
PhDr.Jiří Štěpán PhD
- hejtman Královéhradeckého kraje
Gen. Ing. František Mencl - ředitel HZS Královéhradeckého kraje
Břetislav Holšán
- řed. pobočky HVP Jičín
Ivan Kraus
- starosta OSH NA a náměstek star. KSH
Iva Jirešová
- vedoucí pobočky Pož. Bezpečnost HK
Jitka Vítková
- starostka obce Maršov u Úpice
Pracovní předsednictvo zodpovídá za:
- řízení Shromáždění delegátů SDH
- dodržování schváleného programu a časového harmonogramu
- dodržování schváleného jednacího řádu
b) mandátová komise - (navrhované složení)
- Bohuslava Hrdinová
SDH Borovnice
- Petr Hepnar
SDH Velké Svatoňovice
- Martina Machačová
pracovnice kanceláře KSH
- Bc.Anna Volšičková
pracovnice kanceláře KSH
- Dana Čápová
SDH Arnultovice
mandátová komise zodpovídá za:
- ověření platnosti mandátů jednotlivých delegátů shromáždění
- předkládá shromáždění zprávu o přítomnosti účastníků, jejich složení a
zejména o přítomnosti delegátů z hlasem rozhodujícím a konstatuje své
stanovisko k usnášení schopnosti shromáždění ve smyslu platných Stanov a
to bezprostředně po zahájení shromáždění delegátů
Hlas rozhodující mají všichni delegáti, řádně zvolení na toto Shromáždění na Výročních
valných hromadách SDH.
Hlas poradní mají stávající členové výkonného výboru, OKRR
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c) volební komise - (navrhované složení)
- Vladimír Provazník
SDH Malé Svatoňovice
- Stanislava Kubíčková
pracovnice kanceláře OSH
- Lhoták Václav
SDH Kuks
- Zdeněk Vít
SDH Libňatov
- Jiří Dufek
SDH Třebihošť
Volební komise zodpovídá za:
- zabezpečení průběhu voleb dle schváleného volebního řádu
- předkládá návrhy na kandidáty pro volbu starosty OSH, předsedy OKKR, náměstků
- starosty OSH, členů Výkonného výboru OSH a členů OKRR
- vyhlašuje výsledky voleb
d) návrhová komise - (navrhované složení)
- František Podolník
SDH Velká Úpa
- Bc.Václav Schreier
SDH Bernartice
- Bc. Vratislav Lánský
SDH Dolní Branná
- Josef Jiránek ml.
SDH Dolní Branná
- Rostislav Burdych
SDH Radvanice
Návrhová komise zodpovídá za:
- zpracování usnesení ze Shromáždění delegátů podle podkladů a připomínek delegátů a
předkládá toto usnesení ke schválení
Zapisovateli výkonný výbor navrhuje:

Julie Burdychová SDH Radvanice
David Vratislav SDH Verdek
Ověřovateli zápisu výkonný výbor navrhuje: Petr Čtvrtečka SDH Dubenec
Jaroslav Jansa SDH Havlovice
Mandátová komise schválená výkonným výborem pracuje již od 07,00 hodin. Čas a místo
první schůzky komisí návrhové a volební oznámí pracovní předsednictvo, další jednání si
komise již stanoví samy.
Komise a pracovní předsednictvo si mohou přizvat k jednání kteréhokoliv účastníka
Shromáždění delegátů SDH okresu.
2. Rozhodování Shromáždění delegátů SDH okresu:
- hlasovací právo přísluší delegátům s hlasem rozhodujícím, řádně zvolených na VVH SDH
- hlas poradní mají všichni ostatní účastníci shromáždění
- platnost mandátů ověřují členové mandátové komise. Hlasovací lístek delegátům z hlasem
rozhodujícím bude vydán při prezenci po ověření jejich totožnosti, kontrole platnosti
členského průkazu a ověření jeho mandátu (porovnáním ze zápisem z VVH SDH)..
Shromáždění je schopno usnášení, je-li přítomna absolutní většina všech delegátů,
zvolených na VVH SDH („absolutní většina“ rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny všech
hlasů, bez ohledu na počet přítomných)
- usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím,
v době hlasování přítomná v sále,
- řídící Shromáždění je povinen včas upozornit, že bude provedeno hlasování,
- hlasování se provádí zdvižením mandátového lístku,
- v případě protinávrhů se nejdříve hlasuje o protinávrzích v pořadí, jak byly předneseny.
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3. Diskuse:
- diskuse se mohou zúčastnit delegáti s hlasem rozhodujícím a se souhlasem pracovního
předsednictva i hosté a delegáti s hlasem poradním,
- do diskuse se hlásí delegáti i hosté odevzdáním písemné přihlášky (je součástí delegačního
lístku, případně pozvánky pro hosta),
- doba diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut, prodloužení této doby povoluje pracovní
předsednictvo a před daným diskusním příspěvkem to veřejně oznámí,
- diskutující může být usměrněn řídícím Shromáždění, pokud nehovoří k dané problematice
a může mu být odebráno slovo, překročí-li určenou dobu,
- pořadí diskutujících určuje pracovní předsednictvo.
4. Volby:
- řídí se vlastním schváleným volebním řádem, při volbách rozhoduje prostá většina hlasů,
přítomných na shromáždění delegátů
- sčítání hlasů při hlasování provádí skrutátoři

5. Návrhy a připomínky:
- je možné podat pouze písemné návrhy a připomínky k projednávaným materiálům přímo
návrhové komisi, nebo pracovnímu předsednictvu prostřednictvím skrutátorů
- řídící Shromáždění delegátů SDH okresu oznámí včas ukončení předání těchto návrhů.
- o předložených návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy. První je hlasován návrh
pracovního předsednictva, je-li některý z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších
návrzích se již nehlasuje

6. Průběh Shromáždění delegátů SDH okresu:
- jednání se řídí schváleným programem a jednacím řádem,
- v průběhu jednání budou vyhlášeny pracovním předsednictvem přestávky, mimo tuto dobu
setrvají účastníci Shromáždění na svých místech, aby nerušili jednání
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