Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj

Vyhláška KRJ Libereckého kraje 2/2008
o Jednacím řádu Krajské rady Junáka
I. Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Tato krajská vyhláška upravuje pravidla svolávání a řízení zasedání Krajské rady Junáka Libereckého
kraje (dále jen KRJ) a jejího hlasování.
Vychází ze Stanov Junáka (zvláště čl. 42) a Organizačního řádu a systemizace Junáka (zvláště čl. 134
až 136).

II. Zasedání KRJ
(3)

Svolává ho předseda nebo místopředseda KRJ (dále jen svolavatel) zpravidla jednou za 3 měsíce nebo
požádá-li je o to alespoň jedna čtvrtina členů KRJ a je veřejné.
(4) Pozvánku zároveň s materiály pro zasedání zašle svolavatel e-mailem všem členům KRJ obvykle
nejpozději 5 dní před samotným zasedáním.
(5) Zasedání řídí předsedající, jímž je předseda KRJ nebo jím pověřená osoba.
(6) Zápis vypracuje v elektronické podobě zapisovatel, jímž je místopředseda KRJ nebo jím pověřená
osoba, do 7 dní ode dne zasedání. Následně ho přepošle e-mailem k ověření předsedajícímu. Ten pak
zajistí jeho bezodkladné zveřejnění na webu KRJ. Případné připomínky k zápisu vznesené členy KRJ
budou řešeny na následujícím zasedání KRJ.
(7) KRJ je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
(8) Usnesení je přijato, vysloví-li se pro prostá většina přítomných členů KRJ.
(9) Při zasedání může být uplatněn jeden z následujících způsobů hlasování:
a) zjevně – hlasuje se zdvižením ruky pro jednu z následujících možností: pro, proti, zdržel se,
b) tajně – hlasuje se na přání alespoň jedné čtvrtiny přítomných členů KRJ napsáním jedné
z možnosti uvedených v bodě a) na hlasovací lístky, které pak zapisovatel vybere a výsledek
hlasování neprodleně po sečtení hlasů oznámí.
(10) Kterýkoli člen KRJ má právo si vyžádat zaprotokolování svého (jmenovitého) hlasování.

III. Elektronické hlasování
(11) Vyhlásí jej v době mezi zasedáními předseda či místopředseda KRJ (dále jen navrhovatel) tím, že na
e-mailové adresy členů KRJ zašle e-mail obsahující následující součásti:
a) výzvu k hlasování,
b) text usnesení určeného k hlasování
c) a lhůtu pro zaslání hlasů (7 dní, není-li stanoveno jinak).
(12) Členové KRJ pak hlasují zasláním odpovědního e-mailu navrhovateli, který obsahuje následující
součásti:
a) text původního usnesení,
b) vyjádření hlasu textem jedné z možností: pro, proti, zdržuji se
c) a celým jménem dotyčného člena.
(13) Aby bylo usnesení přijato, musí se pro vyslovit prostá většina členů KRJ.
(14) O výsledku hlasování vyrozumí navrhovatel členy KRJ nejpozději na následujícím zasedání, to se tak
stává součástí zápisu.

IV. Závěrečná ustanovení
(15) Vyhláška byla schválena KRJ dne 28. září 2008 a nabývá účinnosti dne 28. září 2008.

Ondřej Peřina, v. r.
předseda KRJ Libereckého kraje
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