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JED|{ACI A VOLE]B|{I RAI)
pro členskéschůze
zemédělského obchodního družstva kolinec

-

předseda představenstva,
řídí
který podá návrlr na.jmenování zapisovatele z náhradní členské
sclrůze, osob pověřerrýclr sčítánímhlasů (|inak téžvolební komise) a
Členskou

schůzi

ověřovatelů zápisLr.

Na

členskéschůzi se hlasuje veřejně

s

vý.jimkou voleb do

představenstva a do kontrolní komise.

Návrh na volby orgánů předkládá představenstvo družstva.

-

Po podání návrhu představenstva družstva rnůžedalšínávrh podat
kteqikoliv z členůdružstva přítomný na členstrléschůzi,

-

O navržených kandidátech se hlasuie talným hlasováním.

-

Úprava hlasovacího lístku -kďždý přítomný č|en označi přeškrtnutírn
jména kandidátů, kteří nemají být členy nového představenstva nebo
nové kontrolní komise. Je takto nutné přeškrt,nout tolik kandidátů na
členy představenstva, aby zůstalo neoznačeno maximálně 7 kandidátŮ
a tolik kandidátů na členy kontrolní komise, aby zůstali neoznačeni
maximálně 3 kandidáti na členy kontrolní konrise.

V případě.

že hlasovací lístek nebude

neoznaceno

více možnclstínež 1 (představenstvo) a 3 (kontrolní

upraven nebo zůstane

komise), je hlasovací lístek v darré části neplat.ný.
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Do představenstva postupu.ie sedm kandidlátů, kleří obdrželi nejvíce
hlasů, do kontrolní komise tři, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Celkový
poČet hlasŮ, musí současně splňclvat podmínku nadpolovičnípočet
přítomných hlasů na členskéschůzi.

V případě získání stejného počtu hlasů u d1,ou nebo více kandidátů na
7. místě u představenstva a 3. místě u korltrolní komise rozhodne o
zvoleném členovi představenstva nebo kontrolní komise los.

Kandidáti na členy představenstva, kteří s;e umístili na 8. a dalšim
místě v pořadí a zároveň splnili podmínk.u ziskáni nadpolovičního
poČtu přítomných hlasů na členskéschůzi se stávaji náhradníky do
představenstva.

-

Kandidáti na členy kontrolní komise, kteří se umístili na 4. a dalšim
místě v pořadí a zároveň splnili podmínku ziskání nadpolovičního
poČtu přítomných hlasů na členskéschťrzi se stávaji náhradníky do

kontrolní komise.

-

V případě, že nebude zvolen potřebný pclčet členůpředstavenstva
nebo kontrolní komise z důvodu nesplnění podmínky nadpolovičního
poČtu přítomných hlasů, proběhne 2. kolo voleb tainým hlasováním.

-

Ve 2. kole kandidují členové,kteří nebyli zr,,oleni v

v kolinci

dne

1. kole.

