MAS Hrubý Jeseník
Volební řád

VOLEBNÍ ŘÁD
Místní akční skupiny Hrubý Jeseník
--------------------------------------------------------Volební řád určuje způsob volby orgánů MAS a předsedy a místopředsedy spolku. Orgány spolku jsou: Výbor,
Kontrolní komise a Výběrová komise.

A. Způsob a průběh voleb
1.
2.
3.
4.

5.

Volby řídí a výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise. Volbu členů volební komise řídí
předsedající.
Návrhy kandidátů do orgánů MAS se podávají před jednáním Valné hromady ve stanoveném termínu
na kancelář MAS.
Do orgánů jsou v případě právnických osob voleny tyto právnické osoby.
Výbor předloží Valné hromadě seznam navržených kandidátů, kde v případě právnických osob bude
uvedena osoba, která bude právnickou osobu v daném orgánu zastupovat. Může jít o statutárního
zástupce nebo na základě plné moci právnickou osobou pověřenou osobu.
Navržený kandidát musí s kandidaturou vyslovit souhlas nebo ji odmítne.

B. Hlasování při volbách
1.

2.

3.
4.

Hlasování probíhá veřejně o jednotlivých kandidátech, v případě Výboru a Výběrové komise postupně
dle sektorů: veřejný, soukromý (neziskové organizace, podnikatelé, fyzické osoby), přičemž musí být
dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemůže mít víc jak 49%
hlasovacích práv. Tato podmínka neplatí pro Kontrolní komisi.
Je-li v rámci sektoru navrženo více kandidátů, než je dáno počtem míst, proběhne volba ze
všech kandidátů a ten, který dosáhne nejméně hlasů, je z další volby vyřazen. Tento postup se uplatní
pro každé kolo hlasování.
Nebude-li zvolen nadpoloviční většinou přítomných dostatečný počet členů v sektoru, vyzve
předsedající členy VH k doplnění návrhu kandidátky. Pokračující volba probíhá dle bodu 3.
Účastníci voleb hlasují pro zvoleného kandidáta zdvižením ruky „pro“, „proti“ nebo „zdržel se“.

C. Volba předsedy a místopředsedy
1.
2.

Po ukončení voleb do orgánů MAS se v průběhu Valné hromady uskuteční veřejné jednání zvoleného
Výboru MAS.
Na tomto jednání členové Výboru ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.

D. Výsledky voleb
1. Výsledky každého kola voleb a volby předsedy a místopředsedy vyhlašuje předseda volební komise.
2. O průběhu a výsledcích voleb sepíše volební komise zápis.

Tento volební řád schválila VH MAS Hrubý Jeseník dne 4. 12. 2014.
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