
Volební řád shromáždění delegátů 
 
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kamenice nad Lipou přijalo podle čl. 66, 
písm. b) Stanov tento volební řád: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Každý dům (č. p.) je členská samospráva = volební obvod. Počet delegátů z jednotlivých 

samospráv je určen tímto klíčem: 
 

samosprávy  do 9 bytů  1 delegát 
samosprávy   10 - 16 bytů  2 delegáti 
č. p. 631  25 bytů  4 delegáti 
č. p. 637  32 bytů  5 delegátů 

 
2) Na shromáždění delegátů proběhnou volby 

a) členů představenstva 
b) členů kontrolní komise 
c) náhradníků představenstva a kontrolní komise 

 
Čl. 2 

Volební komise 
 

1) je zvolena podle jednacího řádu shromáždění delegátů 
2) předkládá shromáždění delegátů návrh kandidátky pro volbu 

a) představenstva družstva 
b) kontrolní komise družstva 
c) eviduje případné pozměňovací návrhy kandidátek 
d) předkládá návrh na případnou doplňovací volbu v průběhu volebního období 

3) řídí průběh voleb 
4) provádí sčítání hlasů, kontrolu volební schránky (v případě tajných voleb) a vyhlašuje 

výsledky voleb 
5) sepisuje o průběhu a výsledku voleb zápis, který v originále předkládá jako přílohu zápisu 

ze shromáždění delegátů  
 

Čl. 3 
Návrhy kandidátek 

 
1) U každého kandidáta se uvádí jméno, příjmení, rok narození a příslušnost k samosprávě  

(č. p. domu) 
2) Návrhy kandidátek se mohou předkládat s ostatními materiály s pozvánkou delegátům 
3) Kandidáti se na shromáždění delegátů představí 

 
Čl. 4 

Hlasování 
 
Volby se provádějí tajným nebo veřejným hlasováním. V případě veřejného hlasování může 
shromáždění delegátů rozhodnout o tom, zda se bude hlasovat o každém kandidátu 
představenstva a kontrolní komise samostatně nebo se bude hlasovat o každém orgánu družstva 
jako celku najednou. 



 
Čl. 5 

Volby veřejným hlasováním 
 
Volby veřejným hlasováním se provádějí zvednutím ruky s delegačním lístkem. 
 

Čl. 6 
Tajné volby 

 
1) Delegáti s hlasem rozhodujícím hlasují osobně -  zastoupení není možné. K hlasování obdrží 

od volební komise hlasovací lístek se jmény a příjmeními navržených kandidátů. 
2) Delegát - volič ponechá na lístku jen jména těch kandidátů, kterým dává hlas. Nesouhlas 

s navrženým kandidátem vyjádří přeškrtnutím jeho jména. Jiná jména na lístek doplňovat 
nelze, ani jiná úprava lístků není přípustná. 

3) Po stanoveném termínu pro případnou úpravu hlasovacího lístku odevzdá delegát lístek 
 do hlasovací schránky.  

4) Volební komise posoudí platnost odevzdaných hlasovacích lístků a sečte hlasy odevzdané 
jednotlivým kandidátům. 

 
Čl. 7 

Postup při volbách 
 

1) Předseda volební komise navrhne delegátům způsob – možnosti hlasování podle čl. 4. 
2) Po schválení o způsobu hlasování předá kandidátky – hlasovací lístky všem přítomným 

delegátům s hlasem rozhodujícím. 
3) Po vysvětlení případných dotazů dojde při veřejné volbě k hlasování bezprostředně, 

při tajné volbě je stanoven čas na potřebnou úpravu hlasovacích lístků a jejich vložení 
do volební schránky. 

4) Po sečtení hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledky voleb. 
 

Čl. 8 
Zápis o volbách 

 
1) Po provedeném hlasování, sečtení hlasů a vyhlášení výsledků voleb sepíše volební komise 

zápis, který podepíše předseda volební komise. 
2) V zápise se uvede: 

a) počet pozvaných delegátů 
b) počet přítomných delegátů 
c) počet hlasů „pro“ a „proti“ u jednotlivých kandidátů, případně u celé kandidátky 

 
Čl. 9 

Závěrečné ustanovení 
 
Tento volební řád nabývá platnosti schválením na shromáždění delegátů dne 12. června 2014. 
 
 
 
                    
 
 


