VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY
Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.
Volební řád valné hromady (dále jen VH) Nohejbalového klubu Bajda Kroměříž z.s.
(dále jen NK Bajda)

Článek 1
Ustanovení
Podle tohoto volebního řádu se provádějí volby do výkonného výboru (dále jen VV) a revizní komise
(dále jen RK) NK Bajda.

Článek 2
Volební komise
1.
2.
3.
4.

Volby připravuje a zabezpečuje 3 členná volební komise, zvolená VH.
Ke zvolení člena volební komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
Volba člena volební komise je prováděna veřejným hlasováním.
Volební komise si zvolí ze svého středu člena, který přednese zprávy a návrhy komise včetně
výsledků voleb.
5. VH může veřejným hlasováním schválit přenesení pravomocí volební komise na pracovní
předsednictvo či mandátovou komisi.

Článek 3
Zásady volby
1. Volba členů VV a RK se provádí veřejným hlasováním.
2. Volební komise vychází z návrhů, které byly předloženy VV NK Bajda před konáním VH nebo při
jednání VH.
3. Počet členů výkonného výboru je stanoven na 5 členů včetně prezidenta. Počet členů revizní
komise je stanoven na 5 členů včetně předsedy.
4. Způsob volby, sčítání hlasů a veřejné vyhlašování výsledků voleb, vykonává volební komise.
O těchto procedurách se pořizuje písemný protokol, jehož pravost a správnost údajů v něm
uvedených stvrzují svým podpisem členové volební komise.
5. V případě neúspěšné volby či v případech, které nejsou tímto volebním řádem výslovně řešeny,
navrhne volební komise VH další postup.
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Článek 4
Volba člena výkonného výboru
1. VH volí 5 členů VV z návrhů, které byly předloženy VV NK Bajda před konáním VH nebo při
jednání VH.
2. Zvoleni jsou kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů.
3. Obdrží-li na volitelném místě větší počet kandidátů stejný počet platných hlasů, bude provedeno
mezi těmito další kolo hlasování.
4. Prezidenta VV si zvolí zvolení členové VV na nejbližším zasedání.

Článek 5
Volba člena revizní komise
1. VH volí 5 členů RK z návrhů, které byly předloženy před konáním VH nebo při jednání VH.
2. Zvoleno je prvních 5 kandidátů podle počtu získaných hlasů.
3. Obdrží-li na volitelném místě více kandidátů stejný počet hlasů, bude provedeno mezi těmito
další kolo hlasování.
4. Předsedu RK si zvolí zvolení členové RK na svém nejbližším zasedání.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tento volební řád nabývá účinnosti schválením na valné hromadě dne 22. 5. 2015.
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