Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava

VOLEBNÍ ŘÁD
Upravuje činnost a působnost členů a orgánů družstva pro volbu představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Stavbař.

Čl. 1. Volební právo.
Člen družstva má právo volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný. Členem představenstva, nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva – fyzická osoba starší 18-ti let, která je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnosteckém podnikání a u nichž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
Právo volit členy představenstva a členy kontrolní komise mají delegáti a náhradníci
delegátů, kteří byli platně zvoleni členskou schůzí samosprávy podle stanov Čl. 81 bodu
2) f). Delegáta, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, může být zastoupen jen
řádně zvoleným náhradníkem podle stanov Čl. 68 bod 10) a 11).
Čl. 2. Volební komise (pomocný orgán).
Volební komise ( pomocný orgán) je volena shromážděním delegátů podle stanov Čl. 66
bodu 2) c) a Čl. 88. Volební komise má tři členy. Návrhy pro volbu volební komise předkládá shromáždění delegátů představenstvo družstva. Do volební komise může být zvolen jen delegát nebo náhradník delegáta, pokud zastupuje delegáta.
Působnost volební komise:
-předkládá návrhy kandidátů pro volbu jednotlivých orgánů – představenstvo a kontrolní komise (způsobilost kandidátů vyplývá z Čl. 1), představí je shromáždění delegáttů
-zodpovídá dotazy k předloženým návrhům kandidátů
-seznámí delegáty se způsobem a průběhem volby
-vydává volební lístky pro jednotlivou volbu a převzetí nechá potvrdit podpisem delegátta, volební lístky pro volbu představenstva a kontrolní komise jsou odlišeny označením
-provede sečtení výsledků voleb, přitom rozdělí odevzdané volební lístky na platné a neplatné a rozhodne ve sporných případech
-vyhotoví zápis o volbách, kde je uveden počet vydaných volebních lístků pro jednotlivé
volby, počet platných odevzdaných volebních lístků pro jednotlivé volby, počet neplatných volebních lístků pro jednotlivé volby a záznam o rozhodnutí ve sporných případech a výsledky voleb
-předseda volební komise seznámí shromáždění delegátů se zápisem o volbách a s výsledky voleb.
Volební komise se usnáší většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
Čl. 3. Návrhy na členy volených orgánů.
Návrhy na členy představenstva a kontrolní komise navrhuje a schvaluje členská schůze
samosprávy. Navržení kandidáti musí splňovat podmínky podle Čl. 1. a souhlasit s tímto
návrhem. Představenstvo družstva stanoví počet kandidátů pro jednotlivé volební obvo-

dy a z návrhů členských samospráv (volebních obvodů) sestavuje kandidátky pro jednotlivé orgány se stručnými údaji. Kandidátka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště
tě, dosavadní funkce v družstvu a která členská samospráva podala návrh. Volební komise může doplnit kandidátní listiny o návrhy shromáždění delegátů, přitom kandidáti
musí splňovat podmínky Čl. 1 Volebního řádu.
Čl. 4. Hlasování.
Volby do orgánů se provádějí tajným hlasováním, pokud shromáždění delegátů nerozhodne jinač.
Každý delegát má jeden hlas. Delegáta, který se nemůže účastnit shromáždění delegátů
může zastoupit jen řádně zvolený náhradník.
Čl. 5. Volby.
Po dobu voleb přeruší předsedající jednání shromáždění delegátů a určí přiměřenou dobu k vykonání voleb.
Volby řídí volební komise. Volba se uskutečňuje odevzdáním hlasovacího lístku do volebních schránek, které zkontroluje a zapečetí volební komise a jsou označené pro který
druh volby orgánu jsou určeny. Jsou umístěné odděleně od místa jednání shromáždění
delegátů. Delegáti hlasují o kandidátech tak, že provedou úpravu hlasovacího lístku přeškrtnutím jednotlivých kandidátů, pro které nehlasují. Kandidáty, pro které hlasují,
maximálně do počtu voleného orgánu a náhradníka, popř. dovolovaného orgánu, ponechají beze změny. Jinak upravený volební lístek je neplatný. Uskuteční-li se volby více
kolově, vyhlásí předseda volební komise po každém kole voleb průběžný výsledek volby.
Volby se uskuteční jednokolově, nebo vícekolově, dokud nejsou zvoleni členové a náhradníci jednotlivých orgánů. Představenstvo má pět členů a jednoho náhradníka a kontrolní komise má tři členy a jednoho náhradníka.
Volební lístky pro jednotlivou volbu vydá volební komise po představení kandidátů,před
samotnou volbou. Delegát potvrdí převzetí volebních lístků na prezenční listině voleb.
Pro druhé a další kola voleb a pro každý druh volby (volený orgán) jsou volební lístky
označeny číslem volby a postup volby je obdobný jak u prvého kola. Volby jsou ukončeny až je zvolen určený počet členů orgánů a jeden náhradník každého orgánu. Člen orgánu a náhradník je zvolen, když obdrží nadpoloviční počet hlasů delegátů shromáždění
delegátů.
Čl. 6. Sčítání hlasů.
Volební komise po otevření volebních schránek rozdělí odevzdané hlasovací lístky podle
druhu volby, sečte je a porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem vydaných hlasovacích lístků. Dále volební komise zjistí z platných odevzdaných hlasovacích
lístků počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty příslušného orgánu. V případě
pochybnosti, zda úpravu hlasovacího lístku lze považovat za platnou, rozhodne volební
komise na místě.
Čl. 7. Zápis o volbách.
V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti:
-celkový počet delegátů zapsaných v prezenční listině,
-počet kol voleb a jejich průběžné výsledky,
-počet delegátů, kterým byly vydány hlasovací lístky v jednotlivých kolech voleb,
-počet delegátů, kteří se zúčastnili hlasování pro jednotlivé orgány v jednotlivých kolech,
-počet hlasů pro jednotlivé návrhy podle jednotlivých orgánů v jednotlivých kolech voleb,

-počet neplatných hlasovacích lístků podle jednotlivých orgánů a jednotlivých kol voleb,
-konečné výsledky voleb podle jednotlivých orgánů,
-stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek předložených volební komisi a záznam o
rozhodnutí volební komise ve sporných případech.
Čl. 8. Výsledky voleb a jejich vyhlášení.
Za člena představenstva a kontrolní komise družstva je zvolen ten kandidát, který obdržel při volbách příp. jednotlivých kolech voleb nadpoloviční většinu hlasů přítomných
delegátů a umístil se v pořadí podle počtu získaných hlasů (od nejvyššího po nejnižší počet) na takovém místě, které odpovídá stanovenému počtu členů voleného orgánu a jednomu náhradníku pro každý volený orgán.
Na závěr volebního aktu vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb do
představenstva a kontrolní komise.
Čl. 9. Závěrečné ustanovení.
Zrušuje se volební řád ze dne 16. 6. 1999 včetně doplnění ze dne 28. 5. 2002.
Tento volební řád nabývá platnost schválením shromáždění delegátů dne 26. 5. 2014 a
týmž okamžikem nabývá platnosti.

Jan Hampel v.r.
předseda představenstva

Vojtěch Kostka v.r.
místopředseda představenstva

