STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SUŠICE
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Jednací a volební ád
Stavební bytové družstvo Sušice
ást

I

Základní ustanovení
lánek 1
Jednací a volební ád Stavebního bytového družstva v Sušici (dále jen družstva) upravuje postup orgán družstva p i jejich
volení, jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

lánek 2
Orgány družstva jsou povinny p i své innosti dodržovat obecn závazné právní p edpisy, stanovy družstva a další platné
vnitrodružstevní p edpisy.

ást

II

Obecná ustanovení
lánek 3
Ustanovení orgán družstva
1) Orgány družstva jsou voleny z ad len družstva, kte í požívají d ry len .
2) Základní ustanovení o druzích, složení a pravomoci orgán družstva jsou obsaženy ve stanovách družstva ást VI.

lánek 4
Stanovení po tu volených orgán
1)
2)
3)
4)

Po et len a náhradník p edstavenstva a kontrolní komise ur ují stanovy družstva.
Po et len výboru samosprávy ur uje lenská sch ze samosprávy uvnit rozsahu daného stanovami.
Stanovený po et len musí být dodržen po celé volební období.
Klí k volb delegát na shromážd ní delegát navrhuje p edstavenstvo tak, aby byla dodržena stanovami daná
pravidla pro vytvo ení volebních obvod . Po et delegát , podmínky pro jejich volbu a volební odvody ur uje
edstavenstvo.

lánek 5

Zm ny b hem funk ního období
1) Neplní-li len orgánu ádn svoji funkci m že ho z ní odvolat orgán, který ho zvolil. Jeho funkce kon í dnem
odvolání. (pozn.: nepln ním své funkce je i 3/5 neú ast na jednáních)
2) Zem e-li len nebo zanikne-li jeho lenství v družstvu zaniká jeho funkce smrtí nebo dnem zániku lenství.
3) len, jehož funkce v orgánu skon ila, je odpov dný za ádné p edání funkce. O p edání funkce se po ídí písemný
záznam.
4) V p ípad smrti lena orgánu požádá družstvo o vydání písemností poz stalé leny rodiny nebo domácnosti.
5) Pokud se sníží po et len p edstavenstva nebo kontrolní komise pod stanovami stanovený po et a není zvolen
náhradník, m že p edstavenstva po et len doplnit – kooptovat do funkce, a to do nejbližšího jednání shromážd ní
delegát .

lánek 6
1) Orgány družstva rozvíjejí svou innost plánovit , jednají a rozhodují v souladu s platnými právními p edpisy,
stanovami a se zájmy len .
2) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném po adu jednání, pop ípad o záležitostech,
o jejichž projednávání se orgán dodate
usnesl.
3) Jednání orgán spo ívá v p ednesení podn tu k jednání, v rozprav a zpravidla je zakon eno usnesením. Jednání je
eba vést tak, aby byl zajišt n skute ný stav v ci a aby p ijatá usnesení byla konkrétní a byla náležit od vodn na.

4)

len orgánu družstva se podílí na jednání tím, že p edkládá návrhy, vyjad uje se k p edneseným návrh m, p edkládá
pozm ující nebo dopl ující návrhy a hlasuje o p edložených návrzích. Osoba, která je oprávn na ú astnit se jednání
orgánu družstva, m že se vyjad ovat k p edneseným návrh m a p edkládat pozm ující nebo dopl ující návrhy.
Vyjád ení, pop ípad pozm ující nebo dopl ující návrhy mohou být podávány nejpozd ji do skon ení rozpravy. Po
skon ení rozpravy formuluje p edsedající, pop ípad p edseda návrhové komise kone né zn ní.

5) Má-li se p i jednání orgánu družstva rozhodnout o opat eních sank ního charakteru za nepln ní povinnosti lena
družstva, musí být lenu dána možnost, aby se k zamýšlenému opat ení vyjád il. Jestliže je to ú elné, m že být len
izván k projednávání v ci. V této souvislosti není možné p ijmout usnesení hlasováním uskute ným písemn nebo
pomocí prost edk sd lovací techniky.
6) V orgánu družstva se hlasuje ve ejn . V jednotlivých p ípadech se m že jednající orgán usnést na hlasování tajném.
7) Každý len orgánu má jeden hlas. Jediný hlas mají též manželé, pokud jsou spole nými leny družstva. Zastupování je
ípustné pouze na lenské sch zi samosprávy, hlasuje-li za lena jeho zákonný zástupce.
8) Usnesení je p ijato, hlasuje-li pro n nadpolovi ní v tšina p ítomných len orgánu. P i rovnosti hlas není návrh
ijat.
9) K platnosti usnesení shromážd ní delegát o p ijetí stanov a jejich zm n je pot eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny
všech delegát . K p ijetí usnesení o uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací; nebo p em
družstva je
shromážd ní delegát schopno se usnášet, pokud jsou p ítomni delegáti, kte í zastupují alespo dv t etiny len
družstva a usnesení musí být p ijato delegáty, kte í zastupují alespo dv t etiny len zastoupených na shromážd ní
delegát .
10) Zp sobilost orgán k usnášení upravují stanovy družstva.

lánek 7

Rozhodnutí orgán družstva
1) Základní ustanovení o obsahových a formálních náležitostech rozhodnutí, zp sobu dodržování, opravných
prost edcích a lh tách jsou obsaženy ve stanovách.
2) Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nem že být m no, s výjimkou p ípad uvedených v lánku. 8.

lánek 8
1) Nejvyšší orgán družstva m že zm nit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí p edstavenstva na základ návrhu kontrolní
komise družstva podaného do jednoho roku od nabytí právní moci podaného rozhodnutí.
2) Nejvyšší orgán družstva nebo p edstavenstvo družstva m že zm nit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí p edsedy za
podmínek uvedených v p edchozím odstavci.
3) Orgány družstva mohou svá pravomocná rozhodnutí zm nit nebo zrušit na základ protestu prokurátora, podaného
podle obecn závazných p edpis .
4) Orgán, který rozhodnutí p ezkoumává, vychází z právního stavu a ze skute ných okolností v dob vydání rozhodnutí.
Dbá p itom na to, aby práva nabytá v dobré ví e byla co nejmén dot ena.

lánek 9
1) Pr h sch zí všech orgán musí být zachycen v zápisu, který zachycuje vždy náležitosti dané l. 65 stanov (datum a
místo konání sch ze; p ijatá usnesení; výsledky hlasování; nep ijaté námitky len , kte í požádali o jejich
zaprotokolování) a dále je v zápisu uveden.
po ad jednání sch ze
údaje o po tu p ítomných len , p izvaných ú astník a výslovné konstatování, že sch ze byla schopna se usnášet,
v plném zn ní p ijatých usnesení
2) Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný p edsedou orgánu nebo lenem orgánu, který sch zi ídil. Zapisovatelem je
len orgánu, m že jím však být i pracovník družstva. Zápisy podepisuje p edseda nebo len orgánu, který sch zi ídil a
další len orgánu. Zápisy ze sch zí nejvyššího orgánu družstva podepisují dva zvolení ov ovatelé. Podpisem
odpovídají podepsaní funkcioná i za pravost a správnost zápisu.
3) Originály zápisu se ukládají odd len od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být pr žn
stránkovány. P edseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vym ny.
4) Z jednání p edstavenstva a ze shromážd ní delegát se po izují kopie zápis , které musí být vyhotoveny do p ti
pracovních dn a p edány. Zápisy z p edstavenstva se zasílají všem len m p edstavenstva a p edsedovi kontrolní
komise, pracovník m nebo len m družstva se p edává ást zápisu s usnesením, kterým je jim stanoven ur itý úkol.
Zápis z jednání shromážd ní delegát je p edán p edsedovi p edstavenstva, p edsedovi kontrolní komise a ekonomovi
družstva. Každý len družstva má právo na vydání kopie zápisu o pr hu shromážd ní delegát , v etn jeho p íloh a
podklad poskytnutých delegát m, a to za úhradu náklad ú eln vynaložených spojených s jejím po ízením.
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ást

III

Shromážd ní delegát
lánek 10
Svolávání a jednání shromážd ní delegát
1) Po ad shromážd ní delegát navrhuje p edstavenstvo. Navrhovaný po ad musí být uveden na pozvánkách, které musí
být doru eny zvoleným delegát m nejpozd ji patnáct dn p ed konáním shromážd ní delegát .
2) Právo hlasovat na shromážd ní delegát a volit leny p edstavenstva a kontrolní komise mají delegáti, kte í byli platn
zvoleni delegáty shromážd ní delegát . Delegáta m že zastupovat pouze zvolený náhradník.
3) lenové p edstavenstva a kontrolní komise se shromážd ní delegát ú astní ze své funkce. Pokud nebyli sou asn
zvoleni za delegáty, mají p i jednání hlas poradní, mohou se však aktivn ú astnit rozpravy.
4) Jednání shromážd ní delegát ídí p edseda nebo pov ený len p edstavenstva. V úvodu seznámí p ítomné s návrhem
po adu jednání. Po schválení po adu jmenuje zapisovatele.

lánek 11
Mandátová komise
1) Mandátová komise ov uje oprávn ní p ítomných k ú asti na sch zi nejvyššího orgánu družstva. Podává zprávu o
po tu p ítomných podle presen ní listiny a o po tu oprávn ných k hlasování. V záv ru své zprávy se mandátová
komise vyjad uje, zda je sch ze zp sobilá se usnášet.
2) Komise sleduje, zda je sch ze zp sobilá se usnášet i v dob hlasování a dbá o správnost hlasování.

lánek 12
Návrhová komise
1) Návrhová komise p ipravuje návrh usnesení podle výsledk jednání.
2) Rozhodnutí p ijatá v pr hu jednání se stávají sou ástí usnesení.

lánek 13
Volební komise
1) Shromážd ní delegát družstva volí na za átku sch ze ze svého st edu t lennou komisi. Volební komise se volí jen
v p ípad , kdy jsou na programu volby do orgán družstva, p ípadn má být schváleno dopln ní o kooptovaného lena
takového orgánu.
2) Volební komise volí ze svého st edu p edsedu komise, který jedná jménem komise.
3) Volební komise se usnáší prostou v tšinou hlas za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny svých len .
4) Po adí na kandidátkách stanoví p edstavenstvo.
5) Volební komise posoudí návrhy kandidátek p edložené jí k provedení voleb, zejména zda všichni kandidáti byli
navrženi volebními obvody nebo dosavadním p edstavenstvem p ípadn kontrolní komisí, zda jsou zletilými leny
družstva pln zp sobilými k právním úkon m, spl ující stanovené p edpoklady pro výkon funkce podle p íslušných
ustanovení obchodního zákoníku, ostatních zvláštních právních p epis a stanov družstva. Posuzuje také dodate né
ipomínky a návrhy delegát shromážd ní. Sestaví kone nou kandidátku p i zachování po adí a s kone ným zn ním
kandidátky seznámí shromážd ní delegát . Provede seznámení p ítomných se stru nou charakteristikou navržených
kandidát , pop ípad se p ítomní kandidáti sami p edstaví. P i p edstavení musí být uvedeno jméno a p íjmení, v k,
nejvyšší dosažené vzd lání, doba lenství v družstvu a doposud vykonávané funkce v družstvu.
6) edstavení podle odstavce 5) se provádí pouze u kandidát , kte í jsou p ítomni. Není-li navržený kandidát p ítomen
jednání volícího orgánu družstva je ze seznamu kandidát vy azen. K vy azení nedojde v p ípad , kdy je p edstavení
kandidáta p edáno volební komisi písemn s ov eným podpisem a souhlasem s výkonem funkce a estným
prohlášením o zp sobilosti k právním úkon m.
7) Po p edstavení kandidáta se jej ídící voleb dotáže, zda svou kandidaturu p ijímá. Pokud p edstavený kandidát svou
kandidaturu nep ijme, je ídícím voleb ze seznamu kandidát vy azen.
8) Volební komise dále:
ipravuje provedení volebního aktu
u tajných voleb p edává voli m hlasovací lístky
dozírá na pr h volebního aktu
provádí s ítání hlas odevzdaných pro kandidáty
posuzuje stížnosti došlé v pr hu lenské sch ze na pr h volebního aktu a rozhoduje o nich
seznamuje delegáty s výsledky voleb provedených tajným hlasováním
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po izuje zápis o provedených volbách. V zápisu, který podepisují všichni lenové komise se musí uvést zejména:
doba po átku a ukon ení hlasování, celkový po et delegát zapsaných v seznamu delegát , celkový po et
delegát , kterým byly p edána hlasovací lístky, po et delegát , kte í se zú astnili hlasování, po et a postup
jednotlivých kol, (tj. v etn po tu neplatných hlas ), po et hlas odevzdaných pro jednotlivé kandidáty
v jednotlivých kolech, obsah oznámení a stížností došlých volební komisi a jak o nich komise rozhodla.

9) Volební komise se usnáší prostou v tšinou hlas za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny svých len . Každý len komise
má jeden hlas.

Volební právo, Zp sob provedení voleb
1) Právo volit leny orgán družstva a jejich náhradníky mají delegáti, kte í jsou uvedeni v seznamu delegát ov eném
mandátovou komisí. Kde se v tomto volebním ádu hovo í o delegátech, mají se na mysli i náhradníci delegát , kte í
zastupují nep ítomné delegáty.
2) Volby do p edstavenstva a kontrolní komise probíhají ve ejným hlasováním, nerozhodne-li SD na návrh delegát o
hlasování tajném.
3) Hlasování o tajném hlasování probíhá ve ejným hlasováním.
4) Každý delegát má jeden hlas a hlasuje osobn .
5) i ve ejném hlasování lze hlasovat o celé kandidátní listin najednou, jestliže o tom shromážd ní delegát p edem
rozhodlo. Obdobn m že být hlasováno najednou o prodloužení mandátu stávajícímu orgánu. P i takovém hlasování
jsou ostatní kandidáti, kte í nejsou leny stávajícího orgánu za azeni jako náhradníci. Zde je však již hlasováno
jmenovit o každém kandidátovi.
6) Rozhodnutí shromážd ní delegát o zp sobu provedení volby je závazné pro další práci volební komise.

lánek 14
Po et len volených orgán
1) Po et len a náhradník je dán stanovami družstva. ( lánek 72 pro p edstavenstvo 5 len a 2 náhradníky a lánek 78
pro kontrolní komisi 3 leny a 1 náhradníka).
2) Volby mohou být ukon eny jen v p ípad , že je zvolen p edepsaný po et len orgánu. Nemusí být zvolen stanovami
edepsaný po et náhradník .
3) O ukon ení voleb bez napln ní náhradník dává hlasovat p edseda volební komise.

lánek 15
Volby
1) Volby ve ejným hlasováním ídí volební komise. Hlasy p i volbách ve ejným hlasováním s ítají lenové volební
komise.
2) i ve ejných volbách delegát vyjad uje svou v li zvednutím volebního lístku, který má jednotnou úpravu a velikost a
je ozna en razítkem družstva.
3) Hlasovací lístky vydávají delegát m pracovníci družstva p i prezenci delegát , po ov ení mandátu delegát a o
vydání u iní záznam do seznamu delegát .
4) i volbách ve ejným hlasováním se se po seznámení se všemi kandidáty na volbu funkcioná a jejich náhradník
hlasuje o každém navrženém kandidátu voleného orgánu jednotliv v po adí uvedeném na kandidátní listin . Po adí
ur uje stávající p edstavenstvo.
5) Pro p ípad tajných voleb musí být p ipraveny volební schránky, které p ed zahájením voleb volební komise uzav e a
zape etí.
6) i tajném hlasování delegát vyjad uje svoji v li vyškrtnutím kandidáta, pro kterého nehlasuje.
7) Pokud delegát vyškrtne všechny kandidáty nebo neodevzdá hlasovací lístek, má se za to, že se zdržel hlasování.
8) Zvolen do orgánu je ten kandidát, pro kterého hlasuje nadpolovi ní v tšina delegát p ítomných p i zahájení voleb.
Volby voleného orgánu jsou ukon eny, byl-li postupem uvedeným v odst. 2 a 3 zvolen stanovený po et len a
náhradník voleného orgánu.

lánek 16
ítání hlas
1) i zjiš ování výsledk voleb se u ve ejné volby provede s ítání hlas podle projevené v le delegát .
2) U tajné volby volební komise zjistí z platných hlasovacích lístk po et hlas odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.
V p ípad pochybnosti o platnosti hlasu rozhodne volební komise na míst .
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lánek 17
Zápis o volbách
1) Po zjišt ní výsledku voleb sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni lenové volební komise.
2) V zápisu o volbách musí být uvedeny tyto informace:
a) doba po átku a ukon ení hlasování;
b) celkový po et delegát , kte í se zú astnili hlasování;
c) celkový po et hlas ud lených navrhovaným kandidát m;
d) celkový po et odevzdaných hlasovacích lístk ;
e) celkový po et odevzdaných neplatných hlasovacích lístk ;
f) stru ný obsah oznámení, dotaz a p ipomínek došlých volební komisi p ed nebo v pr hu hlasování a záznam o
rozhodnutí volební komise ve sporných p ípadech.

lánek 18
1)
2)
3)
4)

5)

Výsledky voleb a jejich vyhlášení
Za lena p edstavenstva i kontrolní komise družstva byl zvolen ten, kdo v po adí na kandidátce získal prostou v tšinu,
do po tu len voleného orgánu.
Další kandidáti, kte í získali nadpolovi ní v tšinu hlas p ítomných delegát , ale jsou v po adí nad stanovali ur ený
po et len voleného orgánu, jsou zvoleni jako náhradníci, do po tu náhradník ur eného stanovami.
Kandidáti, kte í nezískali nadpolovi ní v tšinu hlas p ítomných delegát , nejsou zvoleni, a to ani jako náhradníci.
V p ípad stejného po tu hlas u dvou nebo více kandidát , jejichž po et p evyšuje po et zbývajících míst v orgánu
družstva, p ípadn p evyšuje po et zbývajících míst náhradník , se provádí mezi t mito kandidáty druhé, p ípadn
další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním ádem.
Na záv r voleb vyhlásí p edseda volební komise kone né výsledky voleb.

ást IV

P edstavenstvo
lánek 19
Usnesení p edstavenstva
1)

lenové p edstavenstva se bezprost edn po shromážd ní delegát , na kterém byli zvoleni, sejdou k ustavující sch zi a
ze svého st edu zvolí p edsedu, místop edsedu, pop ípad rozd lí další funkce.

2) Ustavující sch zi zahajuje a ídí v kov nejstarší len. Po zvolení p edsedy ídí další pr h sch ze p edseda.
3) O pr hu sch ze, o volb p edsedy, místop edsedy a o rozd lení funkcí ostatním len m p edstavenstva se po izuje
zápis, jehož družstvem ov ený opis je jedním z podklad pro zápis do podnikového rejst íku.
4) Nov zvolené je i p edstavenstvo, jehož všichni dosavadní lenové byli zvoleni i pro další funk ní období. Ustavující
sch ze tohoto p edstavenstva k volb p edsedy, místop edsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto
ípad .

lánek 20
Po ad sch zí p edstavenstva
Návrh po adu sch zí p edstavenstva stanoví jeho p edseda v souladu s plánem práce. lenové p edstavenstva mohou
edložit návrh na dopln ní po adu sch ze.

lánek 21
Jednání p edstavenstva družstva
1) Sch zi p edstavenstva svolává a ídí p edseda, (místop edseda) pop ípad pov ený len p edstavenstva.
2) Jednotlivé záležitosti p edložené k projednání uvádí a od vod uje zpravidla ten, kdo je p edkládá. Sou asn p edkládá
návrh usnesení.
3) Rozpravu k návrh m ídí p edsedající. P edsedající rozpravu ukon í, jestliže by její pokra ování bylo neú elné. Je-li
eba na základ rozpravy zm nit návrh usnesení, shrne p edsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po
skon ení rozpravy dává p edsedající o návrhu hlasovat.
4) Návrh usnesení obsahuje zn ní úkolu, jméno lena p edstavenstva nebo pracovníka odpov dného za spln ní úkolu a
lh tu ke spln ní úkolu.

Strana 5, z celkového po tu 7 stran

5) Nesouhlasí-li len p edstavenstva s p ijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu. To
však nezbavuje lena povinnosti p ijaté usnesením plnit.
6) Po uplynutí termínu úkolu informuje odpov dný len p edstavenstva p edstavenstvo o spln ní úkolu. V p ípad , že
úkol byl pro pracovníka družstva, m že být tento p izván na jednání a osobn o úkolu informovat nebo je povinen
edložit písemnou zprávu o spln ní daného úkolu.
7) V p ípad , že nem že být úkol spln n ve stanoveném termínu, odpov dný len p edstavenstva nebo pracovník je
povinen vypracovat písemnou žádost o prodloužení termínu nebo p ehodnocení úkolu a jeho p ípadné zrušení.
8) Stanoviska a námitky p ítomného zástupce kontrolní komise k pr hu jednání a p ijetým usnesením musí být
v zápisu z jednání uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.
9) Má-li usnesení p edstavenstva plnit jiná osoba než len p edstavenstva, vydá této osob p íkaz ke spln ní p edseda.

lánek 22
Podklady pro jednání p edstavenstva
1)

edstavenstvo projednává záležitosti p evážn podle písemných doklad . Jejich rozsah je ur ován povahou
edkládaných zpráv a návrh .

2) Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je p edkládá, p ípadn ten, kdo je zpracoval.

ást

V

Kontrolní komise
lánek 23
1)

lenové kontrolní komise se bezprost edn po shromážd ní delegát , na kterém byli zvoleni, sejdou k ustavující
sch zi a ze svého st edu zvolí p edsedu, místop edsedu a rozd lí další funkce.

2) Ustavující sch zi zahajuje a ídí v kov nejstarší len kontrolní komise. Po svém zvolení ídí další pr h p edseda.
3) Nov zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni lenové byli zvoleni i pro další funk ní období. Ustavující sch ze této
kontrolní komise k volb p edsedy a místop edsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto p ípad .
4) O pr hu sch ze, o volb p edsedy a místop edsedy a o rozd lení funkcí ostatním len m kontrolní komise se
po izuje zápis.

lánek 24
1) Sch zi kontrolní komise svolává a ídí p edseda (místop edseda), pop ípad pov ený len kontrolní komise.
2) Podklady pro jednání sch zí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prov rkách a revizích, jakož i návrhy na
opat ení p ipravují a kontrolní komisi p edkládají ve stanovených lh tách pov ení lenové komise.
3)
edkládané zprávy o prov rkách, kontrolách a revizích obsahují zejména:
a) program prov rky
b) souhrnná zjišt ní o nedostatcích a jejich p inách s uvedením za n odpov dných osob
c) návrh opat ení k odstran ní zjišt ných nedostatk
4) O návrhu opat ení k odstran ní zjišt ných závad a nedostatk rozhoduje kontrolní komise usnesením.

lánek 25
1)
2)

edseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení.
edsedu v dob jeho nep ítomnosti na jednání zastupuje v plném rozsahu pravomocí místop edseda kontrolní komise.

lánek 26
Nep ijme-li p edstavenstvo návrh kontrolní komise na opat ení k odstran ní zjišt ných nedostatk nebo nesplní-li
edstavenstvo p ijatá opat ení, je kontrolní komise oprávn na požádat p edstavenstvo o svolání shromážd ní delegát .

ást

VI

Samosprávy
lánek 27
Ustanovení samosprávy
1) O z ízení samosprávy a o okruhu její p sobnosti rozhoduje p edstavenstvo.
2) innost samosprávy ídí p edstavenstvo.
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3) Ustavující sch zi samosprávy svolává p edstavenstvo. Pozvánky na ni se zasílají všem len m, kte í jsou do
samosprávy za azeni. Písemné pozvánky m že nahradit oznámení vyv šené ve všech domech v okruhu p sobnosti
samosprávy.
4) Ustavující lenskou sch zi samosprávy ídí pov ený len p edstavenstva.
5) Na ustavující sch zi je zvolen výbor samosprávy.

lánek 28
1)

lenskou sch zi samosprávy ídí p edseda nebo pov ený len výboru samosprávy. V p ípad , že lenskou sch zi
svolalo p edstavenstvo, ídí ji pov ený len p edstavenstva.

2) lenská sch ze samosprávy se m že usnášet jen o záležitostech spadajících do okruhu p sobnosti samosprávy.
3) Stejnopis zápisu lenské sch ze samosprávy p edává výbor samosprávy p edstavenstvu do osmi dn nebo do termínu
edem daném p i hromadném organizování jarních nebo podzimních sch zí. Jména a adresy zvolených delegát
oznámí výbor samosprávy p edstavenstvu v dostate ném p edstihu p ed shromážd ním delegát . Obdobn i jména
navržených kandidát do orgán družstva.
4) Ustanovení tohoto jednacího ádu o volebních a návrhových komisích platí pouze p im en . Jejich ustanovení je
závislé na po tu len samosprávy a na po tu p ítomných na sch zi samosprávy. Rozhodnutí o jejich volb je
v pravomoci samosprávy. Pokud k jejich volb samospráva nep istoupí, jsou návrhy na delegáty pro shromážd ní
delegát , návrhy kandidát do vyšších orgán družstva, návrhy usnesení z jednání samosprávy, volby p edsedy
samosprávy, výboru, domovních d rník apod. provád ny p ímo lenskou sch zí samosprávy.

lánek 29
Výbor samosprávy
1) Volba výboru samosprávy je provád na na lenské sch zi samosprávy v souladu se stanovami. Pokud len výboru
odchází mimo okruh p sobnosti samosprávy, je povinen požádat výbor o zprošt ní z funkce.
2) Pro jednání sch zí výboru samosprávy platí p im en ustanovení tohoto jednacího ádu, týkající se jednání
edstavenstva.
3) Stejnopisy zápis ze sch zí výboru samosprávy p edává výbor samosprávy p edstavenstvu do osmi dn .
4) edseda výboru samosprávy organizuje a ídí innost výboru samosprávy a zabezpe uje pravidelný styk mezi
edstavenstvem a výborem samosprávy. Ú astní se na pozvání sch zí p edstavenstva. V p ípad zaneprázdn ní nebo
nep ítomnosti p edsedy výboru samosprávy jej zastupuje místop edseda nebo jiný ur ený len výboru samosprávy.

lánek 30
Delegáti pro shromážd ní delegát
1. Delegáti pro shromážd ní delegát nejsou p ímým orgánem družstva ve smyslu stanov.
2. Delegáti a jejich náhradníci jsou voleni samosprávou p ípadn více samosprávami slou enými do volebního obvodu
dle stanov a Pravidel pro jednání volebních obvod a provedení voleb delegát schválených p edstavenstvem dne
30. srpna 2021.

ást VII

lánek 31

Záv re ná ustanovení
Tento jednací a volební ád byl p ijat shromážd ním delegát dne 25. kv tna 2022.
Tímto jednacím a volebním ádem se ruší jednací ád ze dne 26. kv tna 2021.
Jednací ád má v íslované ad p edpis SBD Sušice . 1/2022.

V Sušici 25. kv tna 2022

Ing. Ji í Petrák
edseda p edstavenstva

Václav Civín
místop edseda p edstavenstva
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