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VOLBY DO ORGÁNŮ SBD TĚŠÍŇAN 2021
KDY BUDEME VOLIT
Pro nemožnost konat volební členskou schůzi se volby uskuteční per rollam
(korespondenčně) v termínu od 10. 3. do 31. 3. 2021.

KOHO BUDEME VOLIT
Odpovědnost za průběh voleb pro další funkční období má stávající výbor samosprávy (VS).
Dle čl. 60 odst. 1 stanov je funkční období členů orgánů pět let, dle odst. 2 mohou být
funkcionáři voleni opětovně. Předpokládá se, že základní návrhy předloží stávající VS, členové
mají /měli možnost své návrhy podávat VS do 5. 3. 2021.
Volit se tedy budou:
 delegát/i shromáždění delegátů (za každou samosprávu do 30 členů je volen 1 delegát, za každých




dalších ukončených 30 členů samosprávy se volí další delegát), je doporučeno, aby byl delegát zároveň
zvolen členem výboru samosprávy.
náhradník/ci delegáta/ů shromáždění delegátů (náhradníci jsou voleni maximálně v počtu
volených delegátů; tj. 1 delegát = 1 náhradník, 2 delegáti = 2 náhradníci),
členové výboru samosprávy – min. 3členný výbor (většinou právě 3členný výbor, jinak výbor
v počtu členů, jako při poslední volbě; informaci o počtu volených členů VS je nezbytné uvést v tiskopise
o volbě),
případné kandidáty na člena představenstva a kontrolní komise SBD Těšíňan (každá
samospráva může zvolit do každého tohoto orgánu jen jednoho kandidáta).

KDO MŮŽE VOLIT A KDO MŮŽE BÝT VOLEN
Dle stanov čl. 84 se členské schůze samosprávy zúčastňuje člen družstva. Právo účasti na ČS
mají oba manželé – společní členové, ale přísluší jim společně jeden hlas, jeden hlas přísluší
i členovi, který má v okruhu působnosti samosprávy více než jeden byt, byt a garáž nebo více
garáží). To vše platí i v případě hlasování per rollam (korespondenčně).
Hlasovat a do orgánů družstva mohou být voleni jen členové a spolučlenové, kteří jsou uvedeni
v tiskopise, tzn. bez plné moci nesmí hlasovat podnájemci, rodinní příslušníci a jiné osoby.
Dle stanov čl. 57 mohou být do orgánů družstva voleni jen členové družstva – fyzické osoby
starší 18 let, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů. Předpokládá se, že budou
vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech,
dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva.
Členové výboru nemohou být mezi sebou manželi, příbuznými v řadě přímé nebo
sourozenci… Podrobněji je uvedeno v „Podmínkách hlasování ČS per rollam o volbě
funkcionářů pro volební období 2021–2026“, případně přímo ve stanovách (zejména čl. 57,
61, 85, 86).
Všichni zvolení funkcionáři (delegáti a jejich náhradníci, členové výboru) i případně
navrhovaní kandidáti do představenstva a kontrolní komise musí být osoby svéprávné,
bezúhonné a bez dluhů a musí splňovat výše uvedené předpoklady pro výkon funkce.

JAK BUDEME VOLIT
Spolu s tímto Informátorem byl předsedům VS předán tiskopis „Rozhodnutí ČS samosprávy o volbě
funkcionářů hlasováním per rollam“, následující informace jsou určeny především jim.

 Vyhotovení označené žlutě „Určeno k vyvěšení“ řádně vyplňte a vyvěste neprodleně
(nejpozději do 10. 3. 2021) na obvyklém místě v domě.
Určeno pro výbory samospráv a k vyvěšení Informátoru v domě!

 Vyhotovení označené červeně „Vyplněné vrátit do 6. 4. 2021“ je tiskopis určený pro sbírání
podpisů, ten řádně vyplněný spolu s ostatními požadovanými dokumenty vraťte do 6. 4. 2021
na správu SBD (přelepený tiskopis nerozdělujte!).
 Vyhotovení označené žlutě „Určeno pro oznámení výsledků hlasování na obvyklém místě
v domě“ vyvěste na nástěnku po skončení a vyhodnocení voleb (ne dříve než 1. 4. 2021!).
Přečtěte si pozorně podmínky hlasování ČS per rollam (šedá tabulka) a postup při
hlasování (modrý text v části tiskopisu „Hlasování členské schůze samosprávy...“).
Jako návod pro vyplnění tiskopisu využijte také přiložený vzor smyšleně vyplněného tiskopisu.
Při vyplňování tiskopisu se důsledně zaměřte na části označené vínovou barvou, tam budete
dopisovat požadované údaje.
Všichni navržení kandidáti na funkce do orgánů družstva, o nichž bude hlasováno, musí
se svou kandidaturou souhlasit, což si stávající VS předem ověří, teprve pak zapište jejich
jména do tiskopisu.
Samotné hlasování má proběhnout od 10. 3. do 31. 3. 2021 formou obcházení členů
a sbírání podpisů. S ohledem na přetrvávající mimořádná opatření doporučujeme,
vyzvěte členy, aby se s podklady seznámili a řádně si je přečetli. Upozorněte je, že vzorové
dokumenty najdou i na www.tesinan.cz, záložka VOLBY 2021, aby následný osobní
kontakt při vyplňování a podepisování byl co možná nejkratší. Proto také doporučujeme,
nezačněte obcházet členy ihned 10. 3., ale dejte jim alespoň nějaký čas na prostudování.
Vyhodnocení voleb a rekapitulaci provede stávající („starý“) VS a předá funkce nově
zvoleným členům VS.

ROZDĚLENÍ FUNKCÍ VE VÝBORU SAMOSPRÁVY (VS)
Rozdělení funkcí v rámci VS je v kompetenci nově zvoleného VS (nikoliv členské schůze!).
Dle stanov čl. 87 si VS zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
V praxi to znamená, že po vyhodnocení voleb se nově zvolení členové VS sejdou a zvolí mezi
sebou předsedu a místopředsedu. VS se může rozhodnout, že i třetí člen (případně další
členové) mají podpisové právo. Rozdělení funkcí VS potvrdí zápisem ze schůze VS. Rovněž
vyplní podpisové vzory, kde doplní také emailový a telefonický kontakt na členy VS,
delegáta/y, náhradníka/y delegáta/ů a případný souhlas se zasíláním korespondence
a Informátorů emailem. Zároveň všichni zvolení funkcionáři podepíší Prohlášení
o mlčenlivosti (ochrana osobních údajů). Veškeré potřebné tiskopisy rovněž přikládáme.

POVĚŘENÝ PRACOVNÍK
Pokud se členské schůzi i přes veškerou snahu nepodaří zvolit tříčlenný výbor samosprávy, má
představenstvo právo pověřit pracovníka ve smyslu čl. 87 odst. 5) stanov, prostřednictvím
kterého bude představenstvo zajišťovat plnění úkolů VS.
V případě, že nemáte dostatečný počet kandidátů do VS (nejméně 3), ale máte alespoň
jednoho člena ochotného kandidovat a vykonávat potřebné činnosti pro samosprávu,
proveďte jeho volbu, tento člen bude představenstvem následně pověřen k zajištění plnění
úkolů VS v plném rozsahu dle čl. 85 stanov (tento pracovník de facto přebírá všechny
povinnosti, které náleží VS).

ODEVZDÁNÍ DOKUMENTŮ NA SPRÁVU DRUŽSTVA DO 6. 4. 2021
V termínu do 6. 4. 2021 na správu SBD, prosím, odevzdejte originály níže uvedených
dokumentů, a to nejlépe osobně (hned překontrolujeme správnost vyplnění), případně zašlete
emailem na tesinan@tesinan.cz (naskenovaný originál dokumentu, samotný originál pak
doručíte dodatečně).
 Rozhodnutí ČS o volbě funkcionářů hlasováním per rollam
 Zápis ze schůze výboru samosprávy (rozdělení funkcí výboru samosprávy)
 Prohlášení o mlčenlivosti zvolených funkcionářů
 Podpisové vzory
Vážíme si Vaší spolupráce, děkujeme.
Určeno pro výbory samospráv a k vyvěšení Informátoru v domě!

