Návrh pro zasedání JmKRP dne 16.3.20014

Jednací řád Jihomoravské krajské organizace Pionýra
1. Tímto jednacím řádem se řídí zasedání Jihomoravské krajské rady Pionýra (dále jen JmKRP)
a všechny ostatní kolektivní orgány JmKOP (VV JmKRP, KK JmKRP apod.).
2. Program jednání JmKRP je sestavován VV JmKRP dle Stanov Pionýra a na základě
aktuálních potřeb KOP. Program jednání ostatních orgánů dle bodu 1 sestavuje předseda
orgánu dle aktuálních potřeb a návrhů ostatních členů orgánu.
3. JmKRP pro potřeby svých jednání volí komisi mandátovou, volební a návrhovou. Složení
komisí navrhuje VV JmKRP, mají nejméně tři členy. Komise je zvolena na dobu jednání
orgánu. Mandátová komise kontroluje prezenci, počty zástupců s hlasem rozhodujícím
a usnášeníschopnost orgánu. Volební komise provádí volby orgánů, neustavuje se, nejsou-li
v programu jednání volby. Návrhová komise sestavuje usnesení a zodpovídá za jeho
správnost. Mandátová a Volební komise mohou být sloučeny do jednoho orgánu.
4. JmKRP svolává předseda JmKOP na základě rozhodnutí VVV JmKRP. Zasedání JmKRP je
svoláváno nejméně dvakrát ročně, ostatní orgány se schází dle potřeby a svého plánu práce.
5. Jednání JmKRP se účastní za každý pobočný spolek Pionýra v působnosti JmKOP (PS, PC)
jeden delegát za každých započatých 30 řádně registrovaných členů. Jeden delegát může
disponovat více hlasy, má-li na ně pobočný spolek v souladu se Stanovami nárok, přičemž
pobočný spolek doloží výpisem ze svého usnesení, kolik hlasů má který delegát.
6. Zasedání se účastní s hlasem poradním i členové VV JmKRP, předseda KK JmKRP a garant
PVC JmKOP "Klubko", pokud nejsou řádnými delegáty. Dále se mohou jako hosté s hlasem
poradním účastnit i další pionýrští pracovníci a pozvaní občané.
7. Delegát může jednorázově pověřit zastupováním jiného člena KRP na základě plné moci.
8. Zasedání JmKRP je schopno přijímat závěry a usnesení, je-li jednání přítomna více než 1/2
delegátů s hlasem rozhodujícím.
9. Závěry a usnesení JmKRP jsou schváleny nadpoloviční většinou rozhodujících hlasů delegátů
dle bodu 5.
10. JmKRP může jednat i v případě, není-li splněna podmínka, obsažená v bodě 9., nemůže však
přijímat platné závěry a usnesení.
11. Řídící jednání, pověřený VV JmKRP nebo předsedou JmKOP (dále jen předsedající), uděluje
slovo ke každému projednávanému bodu nejprve předkladateli a poté dalším diskutujícím
v pořadí, jak se hlásili. Počet diskusních příspěvků jednoho delegáta může být omezen
předsedajícím, pokud nebude hlasováním rozhodnuto jinak. Diskuse je ukončena, není-li
dalších diskusních příspěvků, nebo hlasováním na návrh kteréhokoliv z delegátů.
12. JmKRP volí a odvolává předsedu JmKOP, členy VV JmKRP, náhradníky do VV JmKRP,
předsedu a členy Kontrolní komise JmKRP. Výkonný výbor je minimálně 7 členný
a Kontrolní komise minimálně tříčlenná. Předsedové řídí činnost příslušného orgánu. Způsob
volby se řídí Volebním řádem JmKOP. Volební období všech zvolených orgánů je max. 5 let.
13. Mezi jednáními JmKRP řídí činnost JmKOP výkonný výbor. JmKRP svěřuje VV JmKRP
pravomoc konat ve všech neodkladných záležitostech tak, jako by činila sama JmKRP. Na
zasedání JmKRP předloží předseda JmKOP ke schválení zprávu o činnosti VV JmKRP od
předchozího jednání JmKRP.
14. Výkonný výbor na svém prvním jednání po zvolení do funkce přidělí dílčí oblasti činnosti
jednotlivým členům VV JmKRP. Těmto oblastem činnosti organizace se příslušní členové
VV věnují a odpovídají za ně.
15. VV JmKRP se na svém jednání schází minimálně jednou měsíčně. Jednání VV JmKRP řídí
předseda JmKOP, příp. jím pověřený jiný člen VV JmKRP. VV JmKRP je usnášeníschopný,
pokud je přítomna více než 1/2 jeho členů. Návrh nebo usnesení je schváleno, pokud pro něj
hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Jednání jsou otevřená, v případě potřeby mohou být
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k určitému bodu jednání prohlášena za uzavřená. Na jednání VV JmKRP se nejméně třikrát
ročně účastní předseda revizní komise JmKRP a garant PVC JmKOP a informují VV JmKRP
o činnosti ve své oblasti.
16. Činnost Kontrolní komise JmKRP (dále jen KK) řídí její předseda, KK se schází dle potřeby
na svém jednání. KK provádí pravidelnou kontrolu hospodaření JmKRP a hospodaření PS a
PC dle schváleného plánu práce nebo na žádost VV JmKRP. O výsledcích své revizní
činnosti a o případných návrzích na opatření k odstranění zjištěných nedostatků informuje
VV JmKRP a jednání JmKRP. KK je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než 1/2 jejích
členů. Návrh nebo usnesení je schváleno, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných.
17. Směrnice a předpisy, vydané orgány JmKOP, jsou zveřejňovány elektronicky v Archivu na
webových stránkách KOP. Informace o takovémto zveřejnění a uvedení místa uložení bude
provedeno interními informačními toky – Aktuality, E-mail, web – do 1 měsíce po schválení.
18. Tento jednací řád vstupuje v platnost okamžikem schválení JmKRP a zveřejnění v Archivu
dle bodu 17.

……………………………………………..
za návrhovou komisi Petra Stolařová

……..……………………………………
předsedající Mgr. Jiří Mlaskač

…..........................................................
předseda JmKOP Milan Matyáš

