Volební řád spolku
MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Čl. 1
1) Volební řád spolku upravuje, v mezích
zákona a jednacího řádu, postup voleb
konaných spolkem.
2) Pokud není tímto volebním řádem,
jednacím řádem, jiným předpisem nebo
usnesením spolku upraven postup volby,
rozhoduje o něm předsedající.
Čl. 2
Obecná ustanovení
1) Do kolektivních orgánů spolku se volí
členové MAS.
2) Návrh kandidáta obsahuje:
a) Jména členů
b) jméno a příjmení zástupce - kandidáta,
c) funkci, pro kterou je kandidát navrhován
d) zájmová skupina
3) Po čtení návrhů se kandidátům udělí slovo.
Přítomný kandidát se vysloví, zda s
kandidaturou souhlasí. Nepřítomný kandidát
může být ve volbě ponechán jen tehdy, je-li
předložen jeho písemný souhlas s
kandidaturou.
4) Po vystoupení kandidátů předsedající
zahájí rozpravu.
5) Volba se koná veřejným hlasováním.
6) Hlasy člena spolku, který hlasoval pro větší
počet kandidátů, než je počet míst volených v
kole, jsou neplatné.
7) Zvolen je ten, pokud volební řád nestanoví
jinak, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů.
8) Nebyla-li ani po druhém kole volby
obsazena stanovená místa, koná se na
neobsazená místa nová volba.
Čl. 3
Postup volby při obsazování jednoho místa
1) Člen spolku volí tak, že zvednutím ruky
vyjádří souhlas s jedním z kandidátů.
2) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční
většinu hlasů přítomných členů spolku, koná se
druhé kolo volby.
3) Do druhého kola postupují dva kandidáti,
kteří získali v prvém kole nejvyšší počet
hlasů. Je-li více kandidátů na prvním nebo na
druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů,
postupují do druhého kola všichni takoví

kandidáti.

Čl. 4
Postup volby při obsazování více, než
jednoho místa
1) Člen spolku volí tak, že zvednutím ruky
vyjádří souhlas nejvýše s takovým počtem
kandidátů, který byl stanoven pro obsazení
míst.
2) Pokud obdrží nadpoloviční většinu více
kandidátů, než je počet obsazovaných míst,
jsou zvolení ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší
počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech a mimo ně,
opakuje se mezi nimi volba.
3) Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů
přítomných členů spolku tolik kandidátů, aby
byl obsazen stanovený počet míst, koná se na
neobsazená místa druhé kolo volby.
4) Do druhé kola postupují nezvolení
kandidáti z prvého kola, kteří mezi
nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší
počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet
kandidátů, než je počet obsazovaných míst;
při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti
se stejným počtem hlasů.
5) Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti,
kteří získali nadpoloviční většinu hlasů.
6) Pokud obdrží nadpoloviční většinu více
kandidátů, než je počet obsazovaných míst,
jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi, nejvyšší
počet hlasů. Nastane-li rovnost pro kandidáty
na volitelných místech a mimo ně, opakuje se
mezi nimi volba.
Čl. 5
Účinnost
1) Jednací a volební řád nabývá platnosti i
účinnosti dne 27. 1. 2015.

