
Karlovarský krajský svaz stolního tenisu, z.s. 

 

P O Z V Á N K A  

na 19. krajskou volební konferenci, která se koná 

v pondělí 21. září 2020 v 17:00 hodin 

v budově MKS Luby 

Revoluční 465, Luby 351 37 
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Karlovarský krajský svaz stolního tenisu zve 

tyto účastníky: 

1. Zástupce oddílů stolního tenisu – jeden delegát za oddíl (klub) 

402002 TJ Jiskra Aš 

402007 TJ Luby 

402011 TJ Sokol Velká Hleďsebe 

402014 SKST Cheb 

402017         TTC Karlovarsko 2020 

 

403001 TJ Slovan Karlovy Vary 

403002 TJ Ostrov 

403003 SK Toužim 

403005 KST Karlovy Vary 

403011 TJ Jiskra Březová 

403012         NK BFB Bochov 

403013         SK Děravý pálky Jenišov 

 

409001         TTC Sokolov 

409002         TJ Baník Vintířov 

409003 SKST Chodov 

409004 TJ Lomnice 

409006 TJ Slavoj Kynšperk 

409009 TJ Loket nad Ohří 

409015 TJ Spartak Horní Slavkov 

409016         TJ Baník Bukovany 

 

2. Zástupce Regionálních svazů stolního tenisu Cheb, Sokolov, Karlovy Vary  

(po jednom delegátu za Regionální svaz) 

 

3. Členy VV Karlovarského krajského svazu stolního tenisu 

 

4.   Hosty: 

 zástupce ČAST 

 zástupce Karlovarské krajské organizace České unie sportu 
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PROGRAM 

19. KRAJSKÉ VOLEBNÍ KONFERENCE 21.09.2020 

 
1. Zahájení 

2. Schválení programu 19. konference 

3. Schválení jednacího a volebního řádu 

4. Volba mandátové komise 

5. Volba návrhové komise 

6. Volba volební komise 

7. Zpráva předsedy VV Karlovarského krajského svazu stolního tenisu 

8. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2020 

9. Zpráva komise mládeže, komise STK 

10. Rozprava 

11. Závěr rozpravy 

12. Zpráva mandátové komise 

13. Volba předsedy a členů Výkonného výboru Karlovarského krajského svazu stolního tenisu, 

volba předsedy a členů Kontrolní komise KKSST 

14. Návrh a volba delegáta na celostátní konferenci ČAST v roce 2021 

15. Zpráva návrhové komise - návrh usnesení 

 - schválení usnesení 

16. Závěr konference 

 

Účastníkům konference bude poskytnuto přiměřené občerstvení. 

Jízdné hradí vysílající oddíl (klub). 

Jízdné delegátu za regionální svaz hradí příslušný RSST. 

Prosíme o dochvilnost, dodržte čas zahájení. 

Prezentace účastníků od 16:30 v sále konference. 

 

 Luby 20.08.2020                   Skála Tomáš st. 

 Předseda VV KKSST 
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19. konference Karlovarského krajského svazu stolního tenisu 

konaná v pondělí 21. září 2020 v Lubech 

1. Konference KSST se mají právo zúčastnit s hlasem rozhodujícím: 

a) delegáti oddílů uvedených na pozvánkách 

b) delegáti Regionálních svazů (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary) 

c) členové VV krajského svazu 

2. Hosté: 

a) zástupce ČAST 

b) zástupce Karlovarského krajského sdružení ČUS 

c) pozvaní hosté 

Jednací řád: 
1. Konferenci zahájí a řídí určitý člen VV, který předloží k připomínkám a schválení program, 

jednací řád konference, dá zvolit mandátovou a návrhovou komisi. 

2. Každá komise si zvolí svého předsedu. 

3. Mandátová komise ověřuje oprávnění delegátů a zajistí evidenci přítomných delegátů a hostů. 

4. Volební komise předkládá návrh na předsedu a členy VV krajského svazu, dále na předsedu a 

členy Kontrolní komise. Doplňující návrhy mohou delegáti předkládat volební komisi písemně do 

30 minut po zahájení konference. 

5. Návrhová komise zpracuje na základě přednesených zpráv a diskusních příspěvků návrh usnesení 

konference. 

6. Konference je schopná usnášení při nadpoloviční účasti delegátů s hlasem rozhodujícím. Při 

nesplnění této podmínky bude do 30 dnů svolána nová konference. 

7. Hlasovací právo mají jen delegáti s hlasem rozhodujícím, při hlasování rozhoduje prostá většina 

přítomných delegátů v jednací místnosti. 

8. Hlasování je veřejné, pokud se na návrh kteréhokoliv delegáta nevysloví dvě třetiny delegátů 

s hlasem rozhodujícím pro hlasování tajné. 

9. Diskuse se mohou zúčastnit všichni přítomní a mohou podávat návrhy a vznášet připomínky. 

10. Návrhy a připomínky, přednesené v diskusi, k nimž nebude možnost zaujmout stanovisko 

v průběhu jednání konference, budou předány VV k následnému vyřízení. 

 

Volební řád: 
1. Konference volí předsedu a výkonný výbor KKSST, dále předsedu a členy Kontrolní komise 

podle kandidátky předložené volební komisí. 

2. Předsedu a členy VV, předsedu a členy Kontrolní komise volí všichni přítomní delegáti s hlasem 

rozhodujícím. 

3. Volby řídí předseda volební komise. 

4. Hlasování je veřejné, pokud se nevysloví nejméně dvě třetiny přítomných delegátů pro hlasování 

tajné. 

5. Navržení kandidáti jsou zvoleni, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina přítomných 

delegátů konference. 

6. Zvolený předseda VV následně oznámí obsazení jednotlivých funkcí VV KKSST. 


