VOLEBNÍ ŘÁD
Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1)
Volební řád valné hromady Tělovýchovné jednoty Lažánky, z.s. (dále jen
TJ) upravuje pravidla a postup při volbě orgánů TJ.
2)
Volební období orgánů TJ, tj. Výboru TJ a kontrolní komise je
pětileté. Následující volby se uskuteční na valné hromadě v tom kalendářním
roce, ve kterém lhůta uplyne.
3)
Volit orgány TJ mohou pouze řádní členové spolku ode dne dovršení 18ti let věku.
4)
Do ogránů TJ může být volen pouze řádný člen TJ ode dne dovršení 18let věku.
5)
Volba orgánů TJ je veřejná.
Článek 2
Vlastní volba
1)
Kandidáty na nové členy orgánů TJ navrhuje výbor TJ.
2)
Členové TJ přítomni na jednání volební valné hromady mohou vznést
návrhy na další kandidáty na nové členy orgánů TJ.
3)
Volby v časovém sledu podle schváleného programu valné hromady
realizuje předsedající valné hromady.
4)
Zvoleni do orgánů TJ jsou kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů,
a to i při shodě tohoto počtu hlasů, je-li počet zvolených kandidátů do
orgánů TJ totožný se stanoveným počtem členů těchto orgánů.
5)
Nastane-li situace, že do orgánů TJ by bylo shodou platných hlasů
zvoleno více členů, než kolik členů má ten který orgán mít, předsedající
valné hromady při shodě u nejnižšího počtu těchto hlasů zjistí veřejnou
volbou, který z těchto kandidátů má největší podporu řádných členů a tím
kandidátem doplní orgán TJ.
6)
Úplné výsledky voleb oznámí valné hromadě předsedající valné hromady,
a to jmenovitě. O volbě je proveden zápis, který musí obsahovat: datum a
místo konání volební valné hromady, počet přítomných osob,
výsledky
hlasování.
7)
Po ukončení valné hromady se sejde nově zvolený výkonný výbor TJ a
kontrolní komise TJ, každý z těchto orgánů samostatně. Oba orgány si ze
svého středu zvolí předsedu orgánů TJ.

Článek 3
Účinnost volebního řádu
Tento volební řád byl projednán a schválen valnou hromadou TJ dne
19. 3. 2016 a nabývá účinnosti rovněž dne 19. 3. 2016.

........................
předseda

