Rozvoj, stavební bytové družstvo, U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava

POSTUP
orgánů samospráv pro přípravu a průběh členských schůzí samospráv

jaro 2016
V souladu se stanovami družstva a schváleným Volebním řádem pro volbu delegátů
(náhradníků) shromáždění delegátů (SD) na jednání SD dne 2. 3. 2016, stanovilo
představenstvo družstva organizační zajištění přípravy a průběhu členských schůzí
samospráv zejména k provedení voleb výborů samospráv (pověřených předsedů
samospráv) a delegátů (náhradníků) SD v roce 2016. Z nich vyplývá pro orgány
samospráv tento závazný termínový harmonogram a organizační zajištění přípravy
a průběhu členských schůzí samospráv.

do 9. 3.

- členové družstva (samosprávy) vyzváni k předkládání písemných návrhů
na kandidáty pro volby členů volených orgánů samospráv a delegátů SD
(viz zveřejněné „Informace k zabezpečení voleb orgánů družstva
pro VO 2016 - 2021“)

9. – 20. 3.

-

předseda samosprávy svolá jednání výboru samosprávy (pověřený předseda
samosprávy provede) k stanovení

 termínu a obsahu (programu) jednání členské - dílčích členských schůzí
samosprávy
 návrhu počtu členů nového výboru samosprávy
 návrhu kandidátek nového výboru (pověřeného předsedy) samosprávy
 návrhu kandidátky nového delegáta (náhradníka) nejvyššího orgánu
družstva ve volebním obvodu samosprávy;
doporučení - na jednání výboru samosprávy přizvat stávající delegáty
(náhradníky), pokud nejsou členy výboru
do 20. 3.

- pro volební obvody s více jak jednou samosprávou předsedové samospráv
ve spolupráci se stanoveným koordinátorem a za účasti stávajících delegátů
uskuteční společnou schůzku za účelem návrhu kandidátky delegátů SD
(viz samostatný materiál)

do 21. 3.

- předsedové samospráv (ve spolupráci s koordinátorem ve volebních obvodech
s více jak jednou samosprávou) odevzdají v sídle družstva (vedoucím obvodů)
návrh kandidátky delegátů SD pro volební komisi (představenstvo)

do 31. 3.

- předsedové samospráv obdrží volební komisí schválený návrh kandidátky
delegátů SD podle volebních obvodů a spolu s návrhem kandidátky nového
výboru (pověřeného předsedy) samosprávy je zveřejní ve všech družstevních
domech (vchodech) v okruhu působnosti samosprávy
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v období
od 1. – 30. 4.

-

výbory (pověření předsedové) samospráv svolají a uskuteční jednání
členských – dílčích (společných) členských schůzí samospráv

do 30. 4.

- se sejdou nově zvolené výbory samospráv a zvolí předsedu, místopředsedu,
příp. další pověřené funkcionáře samosprávy

do 2. 5.

- předsedové stávajících výborů (stávající pověření předsedové) samospráv
odevzdají zápisy a ostatní materiály (přílohy o volbách, presenční listiny,
pozvánky) o konání členské – dílčích členských schůzí samospráv v sídle
družstva (vedoucím obvodů) a případné návrhy na kandidáty pro volby
nového představenstva a kontrolní komise družstva
- předsedové nových výborů samospráv odevzdají zápisy z ustavující schůze
nového výboru a hlášení o složení nového výboru samosprávy

18. – 26. 5.

- se uskuteční aktivy nově zvolených předsedů (pověřených předsedů)
samospráv a delegátů k projednání výročního SD.

k zajištění členských schůzí samospráv
Členskou schůzi samosprávy svolává výbor nebo pověřený předseda (čl. 88 odst. 7 stanov)
samosprávy v souladu s čl. 84 odst. 1 stanov družstva, a to ve výše uvedeném termínu
(1. - 30. 4.) s tímto minimálním

programem:
 zpráva o činnosti výboru samosprávy
 stanovení počtu členů a volba nového výboru samosprávy nebo pověřeného předsedy
samosprávy
 volba delegáta (náhradníka) nejvyššího orgánu družstva
 výsledky hospodaření středisek domovního hospodářství za rok 2015
 schválení usnesení
Nesvolá-li členskou schůzi výbor (pověřený předseda) samosprávy, je oprávněno svolat
členskou schůzi představenstvo družstva samo.
Do programu může výbor samosprávy zařadit další body dle svých potřeb nebo aktuálně,
např. vyúčtování služeb (tepla, teplé a studené vody a ostatní služby) za rok 2015 –
po projednání se správou družstva bude připraveno v průběhu dubna.
Výjimku ze stanoveného programu tvoří pouze volby výboru (pověřeného předsedy)
samosprávy, pokud byly provedeny na členských schůzích po 1. lednu 2016 a jsou platné.
O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu (programu) jednání musí být členové
samosprávy uvědoměni nejméně osm dnů před jejím konáním (čl. 84 odst. 5 stanov), a to
písemnou pozvánkou nebo písemným oznámením vyvěšeným na všech domech v okruhu
působnosti samosprávy (viz přiložený vzor).
Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy (čl. 84
odst. 6 stanov) nebo v případech upravených v čl. 88 odst. 7 stanov pověřený předseda
samosprávy.
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O výše uvedených skutečnostech rozhodne výbor samosprávy na svém jednání v termínu
9. - 20. 3. a uvede je v zápisu z jednání (viz přiložený vzor). Pověřený předseda samosprávy
tak učiní písemnou správou o své činnosti.
Výbor dále provede návrh počtu členů nově voleného výboru samosprávy (výbor samosprávy
má nejméně tři členy – čl. 88 stanov), návrh kandidátky nového výboru samosprávy do počtu
členů nebo, nevolí-li se výbor, návrh pověřeného předsedy samosprávy a návrh delegátů
(náhradníků) SD pro volební obvod.
Návrhy výbor samosprávy zpracuje dle přiloženého vzoru.
Výbor samosprávy vychází ze své zkušenosti, zájmu dosavadního výboru a delegátů o práci
v nových orgánech, z vlastních návrhů a zájmu členů samosprávy o tuto práci a z ostatních
návrhů členů samosprávy.
Není-li zvolen výbor samosprávy, může členská schůze zvolit pověřeného předsedu
samosprávy, který plní úkoly v rozsahu výboru samosprávy a o své činnosti podává písemnou
zprávu představenstvu družstva (čl. 88 odst. 7 stanov).
Pro návrh a volbu členů výboru samosprávy a delegátů platí pravidla daná stanovami:
do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují
podmínky zvláštních zákonů (čl. 64 odst. 2 stanov).
Tyto podmínky blíže specifikovány v přiloženém materiálu:
Návrh kandidátky pro volby nových výborů samospráv v roce 2016,
Návrh kandidátky pro volby delegátů (náhradníků) SD v roce 2016.
Pro návrh a volbu členů výboru samosprávy dále platí:
členové výboru nesmí být mezi sebou manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci
(čl. 88 odst. 2 stanov)
Společně s uvědoměním členů samosprávy (zveřejněním pozvánky) oznámí předseda
(pověřený předseda) samosprávy družstvu termíny konání členských schůzí (viz přil. vzor),
případně skutečnosti o nekonání členské schůze, nezájmu členů, apod.
Jednání členských schůzí samospráv probíhá dle navrženého programu. Pro usnášení
schopnost členských schůzí platí ustanovení čl. 85 odst. 1 a 2 a) stanov družstva.
Do okruhu působnosti samosprávy jsou zařazeni všichni členové družstva, kteří v domě mají
příslušná práva k užívání bytu nebo garáže, tzn. členové – nájemci i členové – vlastníci
(čl. 86 stanov). Aktuální stav členské základny samosprávy k 1. 3. dávají přiložené presenční
listiny ČS s tím, že u člena (společného člena) – nájemce s uvedením kódu členství číslo – 1,
u člena – vlastníka s uvedením kódu členství číslo – 3.
Pro volby delegátů (náhradníků) SD však platí samostatná pravidla pro zařazení členů
do okruhu působnosti samosprávy (čl. 69 stanov), když člen (společní členové) družstva mají
právo volit a být voleni za delegáta nebo náhradníka pouze v jednom a témže volebním
obvodu samosprávy. Je-li podle druhu práv běžně člen s více právy zařazen do více
samospráv, pro volby delegáta (náhradníka) je představenstvem v souladu s čl. 69 odst. 3, 4, 5
a 6 stanov zařazen takový člen (společní členové) pouze do jedné samosprávy a v jednom
volebním obvodě. Proto pro volby delegátů (náhradníků) má každá samospráva samostatnou
prezenční listinu (seznam členů), kde již není uveden kód členství a kterou při prezentaci
na ČS zařazení členové (společní členové) podepíší samostatně. Není-li některý člen
samosprávy uveden v této prezenční listině oproti prezenční listině ČS, je to člen (společní
členové) s více právy a je zařazen v jiné samosprávě a volebním obvodě pro volby delegáta
(náhradníka) SD. Družstvo vede seznam volebních obvodů a zařazených členů družstva
do jednotlivých volebních obvodů pro volební období 2016 – 2021 a každý člen má právo
do něho nahlížet v sídle družstva – vše viz Informace k zabezpečení voleb orgánů družstva
pro VO 2016 – 2021 zveřejněném na domech a www družstva.
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Společné členství vzniká pouze mezi manžely- nájemci družstevních bytů, mají na ČS
a při volbě delegáta (náhradníka) však pouze jeden hlas a k výkonu práva účasti a hlasování
stačí přítomnost jednoho z manželů – uvedeni společně v prezenčních listinách.
Na jednání členské schůze se mohou nepřítomní členové (společní členové) nechat zastupovat
jiným členem družstva nebo jinou osobou (starší 18 let, plně svéprávná) na základě běžné
písemné plné moci.
Pro volby výborů samospráv, tj. - stanovení počtu členů výboru
- volba členů výboru samosprávy
platí, že o návrhu, pokud členská schůze nestanoví jinak, se může hlasovat veřejně a najednou.
Pro volby delegátů (náhradníků) SD platí podle volebního řádu, že o každém navrženém
kandidátovi se hlasuje samostatně a pokud členská schůze nestanoví jinak, veřejně.
K hlasování se přistupuje ihned po projednání návrhu kandidátek.
O výsledku jednotlivých voleb se sepíše samostatný zápis (včetně uvedení počtu hlasů pro,
proti, zdržel se), který jako příloha se stává nedílnou součástí zápisu členské schůze.
Po provedených volbách výboru samosprávy se konstatuje, zda výbor byl či nebyl
právoplatně zvolen. Výsledky voleb delegátů (náhradníků) vyhlašuje představenstvo (volební
komise) v souladu s čl. 5 odst. 3 až 7 VŘ pro volbu delegátů (náhradníků) SD a vede seznam
delegátů (náhradníků) SV pro VO 2016 – 2021.
Zápis o průběhu členské schůze včetně všech příloh (tedy i zápisu o volbách delegátů)
odevzdá dosavadní předseda samosprávy na družstvo (volební komisi) do 8 dnů od konání
členské schůze, nejpozději v termínu do 2. 5.
Bezprostředně po platných volbách členů výboru samosprávy se sejde jeho ustavující schůze,
která provede volbu předsedy, místopředsedy a dalších pověřených funkcionářů samosprávy.
Pro tyto volby platí, že ustavující schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů a pro navržené kandidáty hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
výboru.
Zápis z ustavující schůze včetně hlášení odevzdá nově zvolený předseda samosprávy
na družstvo.
V případě potřeby ke všem otázkám konání (přípravy a průběhu) členských schůzí samospráv
se obracejte na
- p. Radovana Peterku, předsedu družstva
- pí Ing. Dagmar Michnovou, pracovnici pro samosprávy a vnitřní správu
- stanoveného koordinátora
Opava 25. 2. 2016
Radovan Peterka
předseda družstva
Přílohy:
- stanovení volebních obvodů pro volby delegátů (náhradníků) SD
- vzor zápisu výborové schůze k přípravě členských schůzí
- vzor návrhu kandidátky pro volby výborů samospráv
- vzor návrhu kandidátky pro volby delegátů SD
- vzor návrhu kandidátky pro volby představenstva a kontrolní komise
- vzor zápisu ustavující schůze výboru samosprávy
Obdrží na aktivech:
- vzor pozvánky na členskou schůzi
- presenční listiny členů samosprávy pro ČS a pro volby delegátů (náhradníků) SD
- vzor zápisu členské schůze samosprávy s přílohami
- výpis ze stanov družstva a volební řád pro volby delegátů (náhradníků) SD
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