Svaz modelářů České republiky z.s.

POZVÁNKA
Na konferenci Svazu modelářů České republiky 2022

Datum konání:

sobota 26.3.2022

Místo konání:

Univerzitní aula Univerzity Pardubice
Studentská 519, 532 10 Pardubice

Časový rozvrh:

9:00 – 9:45

prezentace delegátů

10:00

zahájení konference

12:00 – 12:45 přestávka, oběd
16:00

předpokládané ukončení konference

Program konference:
1) zahájení
2) volba předsedajícího, schválení programu konference
3) volba pracovního předsednictva
4) volba mandátové a volební komise
5) volba návrhové komise
6) zpráva o činnosti Předsednictva a Svazu modelářů ČR v uplynulém volebním období
7) zpráva Kontrolní komise
8) diskuse k předneseným zprávám
9) zpráva mandátové a volební komise
10) informace k textu návrhu Stanov 2022
11) prezentace pozměňovacích návrhů k textu Stanov 2022
12) diskuse k předloženým pozměňovacím návrhům
13) hlasování o pozměňovacích návrzích
14) hlasování o textu nových Stanov 2022
15) představení kandidátů do orgánů Svazu modelářů ČR
16) diskuse k představeným kandidátům
17) volba do funkcí a orgánů Svazu modelářů ČR
18) návrh a přijetí usnesení
17) ukončení konference, závěr

Klíč ke stanovení delegátů konference Svazu modelářů ČR
Seznam pobočných spolků byl uzavřen k 15.1.2022 dle řádně vyplněných a odevzdaných (zaslaných)
evidenčních karet pro rok 2022. Do počtu členů se budou počítat všichni, kterým bude 26.3.2022 18
let (narozeni před 27.3.2004). Další podmínkou jsou řádně uhrazeny členské příspěvky SMČR pro rok
2022.
Na konferenci Svazu modelářů ČR zastupuje oprávněné členy modelářského klubu jeden nebo více
delegátů, jejichž součet hlasů se rovná počtu oprávněných členů modelářského klubu s volebním
právem, který zastupují:
1. Modelářský klub sdružující 3-10 oprávněných členů, může vyslat 1 delegáta.
2. Modelářský klub sdružující 11-30 oprávněných členů může vyslat až 2 delegáty.
3. Modelářský klub sdružující více než 31 oprávněných členů může vyslat až 3 delegáty.
4. V případě více vyslaných delegátů se počty hlasů dělí mezi delegáty zastupující modelářský klub
rovnoměrně. Nedělitelný zbytek hlasů se převede na prvního delegáta modelářského klubu.
5. Jeden delegát může zastupovat členy maximálně 3 (tří) modelářských klubů.
6. Pokud jeden delegát zastupuje členy více modelářských klubů, hlasuje součtem zastupovaných
hlasů.
7. Pro všechna hlasování se hlas delegáta rovná počtu členů, které zastupuje.
Delegáty za jednotlivé kluby / pobočné spolky oznámí předsedové pobočných spolků elektronickou
komunikací (e-mail info@svazmodelaru.cz) do 11.3.2022 24:00 hod prostřednictvím vyplněného
formuláře viz. příloha 1. Za platnou nominaci kandidáta je považována nominace předsedou
pobočného spolku, který má platné funkční období (viz informace na www.svazmodelaru.cz
z 5.11.2021). Nominace delegátů na konferenci SMČR, která byla zaslána spolu s nominací na
konferenci republikového odbornostního klubu KLeM zůstává v platnosti.
Volební pravidla konference
Konference je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí delegáti zastupující nadpoloviční většinu
oprávněných členů. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční většinu oprávněných
členů, musí být konference zrušena. Nejdříve po uplynutí 30 minut po zrušení konference může být
vyhlášena náhradní konference s přítomnými delegáty a programem shodným s programem původní
konference.
Pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení konference je nutný souhlas delegátů disponujících nadpoloviční
většinou hlasů, kterými disponují přítomní delegáti.
U volby pro konkrétní funkci (předsedy, místopředsedy) je v prvním kole ihned zvolen kandidát, který
získal nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů. Do případného druhého kola postupují dva
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. V druhém kole je zvolen kandidát, který získá většinu z
odevzdaných hlasů, v případě rovnosti hlasů se druhé kolo opakuje.
Každý kandidát na funkce musí na konferenci vyjádřit souhlas s kandidaturou. Kandidát na funkce
nemusí být delegátem konference. Kandidaturu na funkce kandidát může oznámit předem na
formuláři viz příloha 2. na e-mail info@svazmodelaru.cz do 24.3.2022 nebo v průběhu konference
před zahájením projednávání bodu 15).
U kolektivních voleb je každému kandidátovi v prvním kole samostatně sečten počet hlasů.
Požadovaný počet volených členů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu z odevzdaných hlasů v prvním
kole, v pořadí podle počtu získaných hlasů, je zvolen. Pro obsazení případných zbývajících míst,
postupují do dalšího kola zbývající kandidáti v pořadí dle počtu získaných hlasů, a v počtu rovnajícímu
se maximálně dvojnásobku počtu neobsazených míst. Požadovaný počet volených členů je zvolen v
pořadí podle počtu hlasů získaných v tomto kole.

Schválilo předsednictvo Svazu modelářů České republiky z.s. 22.2.2022

