Český svaz tanečního sportu

Valné hromady divizí 2019

Základní informace pro divize
Na základě rozhodnutí Výkonné rady ČSTS (dále jen VR) se bude konat Výroční konference ČSTS
pro rok 2019 (dále jen VK19) dne 1.5.2019 a dle rozhodnutí mimořádné VK konané 4. 12. 2018 bude
volební s volbou prezidenta a VR.
Oznámení VK bylo zveřejněno na www.csts.cz 1. 3. 2018 s uvedením místa konání Týnec nad
Sázavou, počtem delegátů (stanoven ke dni 2.3.2019 dle klíče 1:50) a itinerářem navazujících akcí.
Dle stanov ČSTS se musejí nejpozději 14 dní před termínem konání VK konat Valné hromady divizí
(dále jen VH), které ve většině divizí budu rovněž volební. Kromě běžné agendy budu tedy divize volit
členy představenstev divizí, dozorčí komise a delegáty na VK2019.
V některých divizích došlo od posledního společného volebního roku 2015 novými volbami ke
zkrácení tohoto volebního období a současné volební období pro ně končí až v dalších letech.
Některé z divizí volily delegáty na VK na delší období, případně až na celé volební období a v řadě
případů bylo volební období delegátů nepřesně specifikováno. K posunům volebního období došlo i
mezi představenstvy divizí a dozorčími komisemi.
Stanovy ČSTS ani Jednací řád ČSTS jednoznačně tyto situace neřeší a je na zvážení divizí, na kolik
budou akceptovat synchronizaci volebních období s volebním obdobím VR.
Volba delegátů se v divizích prováděla nejednotně a došlo k různým výkladům období, na které byly
delegáti voleni. Protože nemůžeme úplně vyloučit posun volebních období divizních a celosvazových
orgánů a je třeba reagovat na vývoj členské základny, je připraven návrh pro VK, aby se volby
delegátů prováděly jednotně na období do konce aktuálního kalendářního roku.
Itinerář pro VH divizi:
18.3.2019
17.4.2019
20.4.2019

poslední termín pro svolání VH divizí
poslední termín pro konání VH divizí
podání návrhů a seznamu delegátů z VH divizí na sekretariát ČSTS

V případě, že VH nesvolá představenstvo divize, bude se VH konat (z rozhodnutí VR) 17.4.2019 od
17:00 v krajském městě příslušné divize.
Pozvánku na VH divize zveřejňuje představenstvo divize, resp. VR na internetové stránce příslušné
divize.
Pro vlastní přípravu a průběh VH divizí jsou připraveny tyto vzorové materiály:
- Pozvánka na VH
- Prezenční listina VH
- Usnesení VH
- Souhlas s kandidaturou na funkci v divizních orgánech
- Souhlas s kandidaturou na delegáta na VK19
- Plná moc k zastoupení na VH divize
Povinností představenstva divize je zajistit:
- Před konáním VH divize:
o doplnění všech potřebných dokumentů ke konání VH divize, a jejich zveřejní na
internetových stránkách ČSTS v části příslušné divize.
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o KČ je povinen seznámit všechny členy ve svém klubu s konáním VH divize a na
tuto VH je pozvat. U členů mladších 18 let je povinen vše projednat s jejich
zákonnými zástupci.
o Představenstvo divize projedná a sestaví kandidátku do představenstva divize pro
další období a tu rozešle s dokumenty členům a KČ.
o Představenstvo divize projedná a sestaví kandidátku do Dozorčí rady divize pro
další období a tu rozešle s dokumenty členům a KČ.
o zajistí termín a místo konání VH divize a toto zveřejní v příslušné části internetové
stránky ČSTS.
-

Příprava a průběh VH divizí:
o dle Stanov ČSTS, Jednacího řádu ČSTS a Volebního řádu ČSTS.

-

Po ukončení VH divize:
o do 20.4.19 8.5.2018 předání podnětů a připomínek z VH divize pro VK a seznam
delegátů na sekretariát ČSTS.
o do 7 dnů zveřejnit na internetové stránce ČSTS v části příslušné divize:
§ zápis z průběhu VH divize
§ usnesení VH divize
o do 7 dnů po dni konání VK předat na sekretariát ČSTS originály (s podpisy):
§ zápis z průběhu VH divize
§ usnesení VH divize
§ originály souhlasů s kandidaturou na funkcí v divizi, (zvolení i nezvolení dle zápisu)
§ originály souhlasů s kandidaturou na delegáta na VK2019 (zvolení i
nezvolení delegáti a náhradníci delegátů – dle zápisu)

Dle dokumentů ČSTS a rozhodnutí orgánů ČSTS zpracovala: Machátová Dana, Praha, 7. 3. 2019
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