" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník ", Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, DrXXVI 49
IČO: 00041530

Výtisk č.:
Počet listů:
Přílohy:

VOLEBNÍ ŘÁD

Volební řád byl v souladu s ustanovením čl. 61, odstavce 2, písm. b) stanov schválen shromážděním delegátů SBDO
Průkopník dne 11.6.2018.
V zájmu jednoznačné dělby práv, povinností a odpovědnosti jednotlivých volených i správních částí družstva je stanovena
účinnost od 11.6.2018.
Současně pozbývá dnem 11.6.2018 účinnosti Volební řád vydaný 12.6.2006.
Volební řád je závazný pro všechny členy, funkcionáře a orgány družstva.
Změny nebo doplňky volebního řádu je oprávněno provádět pouze shromáždění delegátů SBDO Průkopník.

Ve Varnsdorfu

............................................
člen představenstva

...........................................
předseda představenstva
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva občanů (dále jen družstva) na svém jednání dne 11.6.2018 ve smyslu
Stanov družstva, schválilo tento volební řád:

ČÁST I.
čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Volen může být jen člen družstva starší 18-ti let.
2. Členská schůze samosprávy volí:
- výbor samosprávy,
- delegáta (delegáty) a náhradníka na shromáždění delegátů SBDO.
3. Shromáždění delegátů SBDO (dále jen SD) volí:
- členy představenstva,
- členy kontrolní komise.
4. Výbor samosprávy se volí v počtu nejméně tří členů.
5. Počet delegátů SD je určen podle klíče:
- samosprávy s počtem bytů do 75 b.j. – 1 delegát,
- samosprávy s počtem bytů od 75 b.j. do 110 b.j. – 2 delegáti,
- samosprávy s počtem bytů nad 110 b.j. – 3 delegáti.
6. Do představenstva se volí 7 členů + 2 náhradníci.
Do kontrolní komise se volí 5 členů + 1 náhradník.
7. Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou, nebo se členy
kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.
8. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

čl. 2
VOLEBNÍ PRÁVO
1. Právo volit členy orgánů družstva mají jen členové družstva.
2. Představenstvo a kontrolní komisi mají právo volit delegáti s hlasem rozhodujícím, kteří jsou uvedeni v seznamu
delegátů, ověřeném mandátovou komisí.

čl. 3
VOLEBNÍ KOMISE
1. Při volbě výboru samosprávy se volební komise nevolí.
2. Volební komise SD je pětičlenná a delegáti ji volí veřejným hlasováním. Návrh na její členy přednáší předsedající
SD, včetně návrhu předsedy volební komise. Návrh předsedajícímu předkládá představenstvo družstva.
3. Volební komise ve své kompetenci:
- předkládá jmenné návrhy na volbu členů orgánů družstva,
- přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení,
- zajišťuje řádný průběh voleb,
- zjišťuje výsledky voleb (sčítá odevzdané hlasy),
- podává zprávu o výsledku voleb,
- zpracovává a podepisuje zápis o výsledku voleb a předá k archivaci dle čl. 8, bod č. 4.
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čl. 4
NÁVRHY PRO VOLBU
1. Návrhy pro volbu výboru samosprávy a delegáta samosprávy jsou přijímány z pléna členské schůze samosprávy.
2. Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise mohou podávat jednotlivé členské samosprávy,
představenstvo a kontrolní komise. Návrhy musí být předány představenstvu 21 dnů před konáním SD a všichni
navržení kandidáti musí mít mandát členské samosprávy, ve které jsou dle Stanov čl. 75, odst. 2 zařazeni.
3. Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise předkládá SD volební komise.
4. Návrhy kandidátů v abecedním pořádku jsou uspořádány zvlášť pro představenstvo a zvlášť pro kontrolní komisi a
jsou opatřené razítkem družstva.
5. Kandidátka může obsahovat větší počet kandidátů, než kolik členů má být zvoleno. U každého kandidáta se uvádí:
jméno, příjmení, datum narození, povolání, vzdělání a délka členství v družstvu. Kandidát musí předem dále
doložit výpis rejstříku trestů. Kandidát narozený před rokem 1970 musí navíc doložit lustrační osvědčení.
Kandidatura na delegáta je neslučitelná s neuhrazeným předpisem nájmu a nedoplatky za služby.
6. Jmenný návrh předkládá představenstvo delegátům 15 dnů před zahájením voleb.
7. Jednotlivé kandidáty na volbu představí předseda volební komise.

čl. 5
HLASOVÁNÍ
1. Každý člen nebo delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně.
2. Volby do orgánů družstva se provádějí veřejným hlasováním (zvednutím ruky s hlasovacím lístkem), nerozhodneli SD o hlasování tajném.
3. Při tajných volbách hlasují delegáti o kandidátech tak, že provedou úpravu volebních lístků zaškrtnutím
jednotlivých jmen, pro které hlasují. Jméno kandidáta, pro kterého nehlasují, nechají beze změny. Jinak upravený
volební lístek je neplatný.
4. V případě tajného hlasování a odevzdání volebního lístku s vyšším počtem označených kandidátů než je stanovený
počet členů příslušného voleného orgánu, je volební lístek neplatný.

čl. 6
VOLBY
1. Volby řídí určený člen samosprávy, stanovený člen představenstva a kontrolní komise, nebo volební komise.
2. Po dobu voleb přeruší předsedající jednání a určí přiměřenou dobu k provedení voleb.
3. Hlasovací lístek a volební lístky barevně odlišené pro představenstvo a kontrolní komisi s návrhy kandidátů
v abecedním pořádku, se vydávají při záznamu účasti po ověření totožnosti a záznamu do listiny přítomných
(seznamu delegátů).
4. Při veřejném hlasování se po seznámení se všemi kandidáty hlasuje podle tohoto volebního řádu o kandidátech
podle abecedy.
5. Při veřejné volbě delegát vyjadřuje svou vůli zvednutím ruky nebo hlasovacího lístku, který má jednotnou úpravu i
velikost a je označen razítkem družstva.
6. Pro případ tajných voleb musí být připravena volební schránka, kterou volební komise před zahájením prohlédne,
uzavře a zapečetí.
7. Delegát vyjadřuje svou vůli vhozením volebního lístku do volební schránky.
V prostoru, kde budou provedeny volby, musí být vyvěšen na viditelném místě schválený volební řád a vzory
volebních lístků.

čl. 7
SČÍTÁNÍ HLASŮ
1. Při sčítání výsledků voleb se u veřejné volby provede sčítání hlasů podle projevené vůle delegátů.
2. U tajné volby volební komise zjistí z platných volebních lístků počet hlasů pro jednotlivé kandidáty.
3. V případě pochybnosti o platnosti hlasu, rozhodne volební komise na místě, ještě před vlastním sčítáním.
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čl. 8
ZÁPIS O VOLBÁCH
1. Výsledek volby výboru samosprávy je zaznamenán v zápise o členské schůzi, při níž volba proběhla.
2. Při volbách řízených volební komisí sepisuje tato komise zápis, který podepisují všichni její členové.
3. V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti:
- navržení kandidáti,
- doba počátku a ukončení hlasování,
- celkový počet voličů, kterým byly předány hlasovací a volební lístky,
- počet voličů, kteří se účastnili hlasování,
- celkový počet hlasů odevzdaných volebních lístků,
- celkový počet odevzdaných neplatných volebních lístků,
- celkový počet hlasů udělených navrhovaným kandidátům,
- stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek, došlých volební komisi před hlasováním a záznam o
rozhodnutí komise ve sporných případech.
4. Zápis o volbách předá volební komise spolu s přílohami a volebními lístky, které budou v obálce přelepené páskou
opatřenou podpisy členů komise. Zápis bude přiložen k zápisu o jednání SD. Obálka s volebními lístky bude
archivována po dobu 1 roku od konání SD.

čl. 9
VÝSLEDKY VOLEB A JEJICH VYHLÁŠENÍ
1. Za člena družstevního orgánu byl zvolen ten, kdo získal prostou většinou nejvíce hlasů. Zvolení funkcionáři do
představenstva v pořadí podle počtu hlasů 1 - 7 se stávají členy představenstva a v pořadí 8 – 9 se stávají
náhradníky. V případě, že je voleno z více kandidátů - pracovníků správy družstva, nesmí jejich počet přesáhnout
nadpoloviční většinu a zbývající jsou z pořadí vyřazeni. V případě voleb do kontrolní komise je postup stejný.
Zvolení funkcionáři do kontrolní komise v pořadí podle počtu hlasů 1 – 5 se stávají členy kontrolní komise a
v pořadí 6 se stává náhradníkem.
2. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo tří kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další
kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem.
3. Na závěr volebního aktu vyhlásí předsedající (tam, kde není volební komise), nebo předseda volební komise,
konečné výsledky voleb.

ČÁST II.
čl. 10
VOLBY PŘEDSEDŮ A MÍSTOPŘEDSEDŮ
1. Volby předsedů a místopředsedů zvolených družstevních orgánů se konají na oddělených ustavujících schůzích,
které se konají bezprostředně po ukončení jednání příslušného orgánu.
2. Ustavující schůzi nově zvoleného orgánu zahajuje jeho nejstarší člen. Jako první bod zahájí volbu předsedy.
Přijímá návrhy a nechá o nich hlasovat. Do funkce předsedy je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční
většinu hlasů přítomných.
3. Další vedení schůze přebírá nově zvolený předseda, který podle odst. 2 tohoto článku uskuteční volbu
místopředsedy, případně dalších funkcionářů orgánu.
4. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další
volební kolo podle zásad, stanovených tímto volebním řádem.
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ČÁST III.
čl. 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Volební řád nabývá účinnosti dne 11.6.2018.
2. Platí pro řádné, mimořádné i doplňující volby volených orgánů družstva.
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