Okresní stavební bytové družstvo Teplice, Střední č. 1057/11

VOLEBNÍ ŘÁD SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OKRESNÍHO
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA TEPLICE

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

Podle tohoto volebního řádu, Shromáždění delegátů volí a odvolává členy představenstva a kontrolní
komise, jakož i náhradníky představenstva a kontrolní komise a stanovuje pořadí, dle kterého
náhradníci nastupují na místo odvolaných nebo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise.
Volby do orgánů družstva mohou být veřejné nebo tajné. O způsobu hlasování rozhoduje Shromáždění
delegátů na návrh zvolené volební komise.
Další záležitosti související s volbami, které neupravuje tento volební řád, určuje volební komise a
Shromáždění delegátů je schvaluje jen v případě námitky z pléna podané nejpozději před zahájením
hlasování.

Čl. 2
Volební právo
Každému delegátovi náleží jeden hlas (čl. 67, odstavec3) Stanov družstva). Delegáta může zastupovat
zvolený náhradník čl.68 odst.10) stanov družstva.

Čl. 3
Volební komise
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Volební komise je volena v souladu s Jednacím řádem.
Volební komise předkládá Shromáždění delegátů návrhy pro volbu členů představenstva, kontrolní
komise a náhradníků do těchto orgánů. Mluvčí komise seznamuje přítomné delegáty s jednotlivými
kandidáty, zodpovídá na dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení.
Volební komise zajišťuje sčítání hlasů dle způsobu volby.
Volební komise doplňuje kandidátky o případné nové návrhy přednesené účastníky Shromáždění
delegátů.
Volební komise sepisuje o průběhu voleb zápis, o kterém informuje Shromáždění delegátů.
Volební komise je usnášení schopná prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny hlasů.

Čl. 4
Podmínky návrhů do volených orgánů
1.
2.

3.

Návrhy kandidátů předkládá volební komisi představenstvo družstva ve spolupráci s delegáty, při
dodržení stanov družstva čl.68 stanov družstva.
Volební komise předkládá Shromáždění delegátů návrhy pro volbu či změnu členů představenstva,
kontrolní komise a náhradníků těchto orgánů ve znění:
- Titul, jméno, příjmení, věk, dosažené vzdělání, zaměstnání, bydliště, délka členství v družstvu.
Volení kandidáti se při předkládání jmenného návrhu představí delegátům Shromáždění delegátů. Je
povinností každého kandidáta, doložit způsobem obvyklým svoji bezúhonnost a že splňuje požadavky
stanov a zákonných norem pro výkon funkce.

Čl. 5
Volby a hlasování
1.
2.
3.

Volby řídí volební komise a její mluvčí, nebylo-li stanoveno jinak.
Pokud je podán z pléna návrh na doplnění dalšího kandidáta či dalších kandidátů do orgánů družstva,
rozhoduje Shromáždění delegátů hlasováním o doplnění či nedoplnění kandidátní listiny.
Jsou-li proti kandidátu podány námitky před volebním aktem, může je hlasováním Shromáždění
delegátů uznat nebo odmítnout. Jsou-li námitky uznány, podá volební komise ve stanoveném čase návrh
na nového kandidáta.
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4.

Při veřejném hlasování zajistí volební komise za pomoci předem určených sčitatelů hlasů součty hlasů
pro, proti, zdržel se.
5. Při tajném hlasování je nutné předem připravit potřebné počty stejných volebních lístků a umístit
zapečetěnou volební schránku na přístupném místě pod veřejnou kontrolou. Při tajném hlasování vydá
volební komise delegátům hlasovací lístky. Tyto lístky mohou vydávat i předem určení sčitatelé.
6. Při tajném hlasování mohou delegáti předložené hlasovací lístky upravovat, a to pouze tak, že na nich
přeškrtnou jména těch kandidátů, pro které nehlasují, neurčí-li volební komise jinak. K tomuto účelu
zajistí volební komise oddělený prostor, který mohou delegáti využít pro úpravu hlasovacích lístků.
7. Při tajném hlasování odevzdají delegáti s hlasem rozhodujícím hlasovací lístky do volební schránky dle
čl. 5 odstavce 6 tohoto volebního řádu.
8. Po skončení tajných voleb komise sečte odevzdané hlasovací lístky a porovná s počtem vydaných
lístků.
9. Komise vyřadí hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise a které byly upraveny jiným
způsobem, než určila volební komisí a tento volební řád.
10. Komise sečte jednotlivé hlasy pro navrhované kandidáty.
11. Komise určí zvolené kandidáty podle obdržení nejvyššího počtu hlasů. Ke zvolení je nutno
nadpoloviční většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
12. Není-li zvolen patřičný počet členů do orgánů družstva, a to dle stanov družstva čl.72 odstavec 1) a
čl.78 odstavec 1), konají se nejpozději do 6ti kalendářních týdnů doplňující volby do orgánů družstva.

Čl. 6
Zápis o volbách
1.

2.

Z průběhu voleb (veřejných či tajných) komise sepisuje volební zápis, který podepisují všichni členové
volební komise včetně sčitatelů. Přílohou zápisu, jsou kopie zápisů schůzí členů družstva z volebního
okruhu SBH, který kandidáta navrhl a čestná prohlášení zvolených členů a náhradníků orgánu družstva
o splněných podmínkách dle čl.68 stanov družstva a zákonných norem k výkonu funkce.
V zápise o volbách (veřejných či tajných) musí být uvedeny tyto skutečnosti:
- celkový počet delegátů s hlasem rozhodujícím zapsaných do prezenční listiny (kontroluje: mandátová
komise, stav přítomných ověřuje i bezprostředně před vlastními volbami)
- počet delegátů, kterým byl vydán volební lístek
- počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování
- počet hlasů pro všechny kandidáty, kteří byli na volebních lístcích
- počet neplatných volebních lístků
- výsledek voleb (celkový)
- stručný průběh voleb, tj. dotazů, připomínek došlých komisi, průběh hlasování, rozhodnutí komise ve
sporných případech a jiné.

Čl. 7
Výsledky voleb a jejich vyhlášení
Volební komise určí dle počtů hlasů členy představenstva a kontrolní komise způsobem, že za člena
orgánu družstva je považován ten, kdo za účasti alespoň nadpoloviční většiny delegátů s hlasem
rozhodujícím, se umístil v pořadí počtu získaných hlasů na místě, které odpovídá maximálnímu počtu
členů stanoveném stanovami družstva.
2. Na závěr voleb mluvčí volební komise vyhlásí před shromážděním celkovou zprávu o výsledcích
voleb.
1.

Čl. 8
Volba předsedy představenstva a předsedy kontrolní komise
1.

2.
3.

Členové nově zvoleného představenstva a kontrolní komise se bezprostředně po volbách sejdou k
ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedy, případně rozdělí další funkce.
Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen daného orgánu družstva.
O průběhu schůze a o volbě předsedy a dalším rozdělení funkcí ostatním členům představenstva a
kontrolní komise se pořizuje zápis, jehož družstvem ověřený opis je jedním z podkladů pro zápis do
obchodního rejstříku.
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4.

5.

Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční
období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a dalších funkcionářů se musí sejít i v
tomto případě.
Nově zvolená je i kontrolní komise, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční
období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a dalších funkcionářů se musí sejít i v
tomto případě.

Čl. 9
Závěrečné ustanovení
Tento volební řád byl schválen Shromážděním delegátů Okresního stavebního bytového družstva dne 20.
listopadu 2014. Tímto dnem nabyl tento volební řád platnosti i účinnosti.

Petr Kofer v.r.

Ing. Josef Snížek v.r.

1. místopředseda představenstva
OSBD Teplice

Předseda představenstva
OSBD Teplice
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