Volební řád orgánů TJ SOKOL Vejprnice

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je tento volební řád platný pro volby
do výkonného výboru a revizní komise TJ SOKOL Vejprnice.
Volené orgány:
 Delegáti valné hromady s hlasem rozhodujícím volí 7 členů výkonného výboru dle
kandidátky zpracované výk. výborem na základě návrhů předložených jednotlivými
složkami tělovýchovné jednoty a valné hromadě přednesené volební komisí.
 V průběhu jednání VH lze kandidátku doplňovat oznámením volební komisí. Mezní termín
podání doplňujících návrhů určí volební komise. Doplňující návrhy mohou předkládat
delegáti s hlasem rozhodujícím a o jeho zařazení na kandidátku rozhoduje VH hlasováním
dle čl. 6 JŘ.
 Dále delegáti volí tři členy revizní komise TJ. Kandidátka revizní komise je sestavena stejně
jako v případě výkonného výboru.
 Dle jednacího řádu (čl. 6 ) hlasují delegáti o členech, kteří zastávají technické funkce a mají
ve výkon. výboru hlas poradní.
Předkládání návrhů:
- K termínu stanovenému výk. výborem pro předkládání návrhů členů výk. výboru, předloží
oddíly, odbory či zájmové skupiny návrh 7 členů TJ do výk. výboru TJ, tří členů do revizní
komise TJ a další členy výk. výboru do technických funkcí případně komisí dle určení
výk. výboru.
- V návrhu mohou být uvedeni i členové TJ , kteří nejsou členy daného oddílu. Vždy je však
nutno s příslušným členem TJ návrh projednat a uvést jakou či jaké funkce chce ve výk.
výboru vykonávat.
- Do výk. výboru navrhují složky TJ členy pro tyto funkce: předseda, místopředseda,
tajemník, hospodář, předseda stavební komise, zapisovatel, člen výboru.
- Do revizní komise předsedu a dva členy.
- Další členy do technických funkcí, kteří mají ve výkoném výboru hlas poradní – referent
dopravy, referent členské evidence (matrikář), archivář a další dle návrhu výk. výboru a
schválení valné hromady.
- Dále složky TJ navrhují členy stavební komise.
- Všechny návrhy musí obsahovat – jméno, příjmení, datum narození, příslušnost k oddílu či
jiné složce TJ a funkce do které (kterých) je člen navrhován.
Pozn.: Ustanovení o návrhu do funkce je pouze orientační a mělo by být předběžným
ukazatelem zajištěnosti dostatečného počtu kandidátů do všech funkcí ve výkonném
výboru. Dle stanov si výk. výbor volí předsedu a ostatní funkcionáře.
Funkční období:
- Dle stanov je funkční období dvouleté a rozhodnutím valné hromady může být provedena
změna až do počtu 1/3 členů výk. výboru při jednání každé valné hromady.

Způsob volby:
- Volba výkonného výboru a revizní komise se provádí tajným hlasováním.
- Volby jsou platné a) zúčastní-li se jich nadpoloviční většina delegovaných členů
b) vysloví-li souhlas nejméně 3/5 většina přítomných delegátů.
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Pokud po prvním kole voleb nezíská souhlas 3/5 většiny plný počet kandidátů ( tzn. 7 do
výk. výboru a 3 do revizní komise) volí se v dalším kole pouze z těch kandidátů, kteří
v prvním kole potřebný počet hlasů nezískali. V tomto případě rozhoduje o volbě vyšší
počet získaných hlasů.
O kandidátech do technických funkcí a komisí VV se hlasuje veřejně dle jednacího řádu
valné hormady.
Delegát může hlasovat pouze pro max. 7 členů VV a tři členy revizní komise. Svůj nesouhlas s volbou kandidáta vyjádří delegát přeškrtnutím jména kandidáta, kterého nevolí.
Pokud na kandidátce zůstane více kandidátů než je uvedeno pro jednostlivé orgány je
hlasovací lístek neplatný. Delegát může připsat i jméno kandidáta, který není na kandidátní
listině uveden a pro kterého hlasuje. Počet volených kandidátů však musí být zachován.
Upravený hlasovací lístek vloží delegát do hlasovací urny.
Ukončení volby vyhlašuje volební komise.

Vyhodnocení voleb:
- Volební komise prověří hlasovací lístky a jako neplatné vyřadí ty na kterých:
a) zůstane více kandidátů než je počet členů voleného orgánu
b) neupravený volební lístek.
- Dále provede komise součet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům, vyhodnotí volby
ve smyslu ustanovení o volbě a provede zápis o výsledku voleb.
- Kandidáti nezvoleni do jednotlivých orgánů se stávají náhradníky a v případě nutnosti
doplnění výk. výboru či revizní komise mohou být do příslušného orgánu kooptováni
v pořadí dle počtu získaných hlasů.
Odvolání z funkce:
- Odvolání z funkce členů, kteří ztratili důvěru nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí a to zejména závažným porušením stanov a organizačních pravidel
TJ, nedbalým výkonem svěřené funkce či jednáním proti zájmům TJ nebo jiným úmyslným
jednáním poškozujícím majetkové zájmy TJ a kteří neuznali za vhodné odstoupit ze své
funkce, mohou být odvolány orgánem, kterým byli zvoleni. Návrh na odvolání podává
výk. výbor po projednání přestupku s revizní a kontrolní komisí TJ.
- Uvolněním z funkce se respektuje právo člena vzdát se funkce z vlastního rozhodnutí.

