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INFORMAC
k zabezpečení voleb orgánů družstva pro volební období 2021 – 202
Vážení členové družstva,
v letošním roce v souladu se stanovami družstva skončí volební období všech dosavadních orgánů
a členů těchto orgánů družstva a musí být provedeny volby nových výborů samospráv (pověřených
předsedů samospráv), delegátů a náhradníků delegátů nejvyššího orgánu družstva, představenstva
a kontrolní komise družstva.
Chceme Vás touto formou a v dostatečném časovém předstihu informovat o možnostech realizace práv
členů družstva účastnit se tohoto volebního procesu, zejména o termínovém a obsahovém
harmonogramu zajištění těchto voleb:
► Člen (společní členové) družstva má právo volit a být volen za delegáta nebo náhradníka pouze
v jednom a témže volebním obvodu samospráv. Je-li podle druhu práv zařazen do více bydlících
samospráv (družstevní byty nebo garáže v různých bytových domech) nebo vedle samosprávy
bydlících i do samosprávy nebydlících (žádost o jiný družstevní byt, garáž), upravují stanovy
družstva (čl. 69) bližší pravidla pro jeho zařazení včetně podání písemné žádosti představenstvu
o zařazení do určitého volebního obvodu – blíže informace na www stránkách nebo na Informační
desce v sídle družstva – termín podání žádosti do 1. března 2021 pro VO 2021 – 2026.
► Člen (společní členové) družstva má právo volit a být volen za člena výboru nebo pověřeného
předsedy samosprávy v každé z více samospráv, jejímž je členem – viz čl. 86 stanov družstva.
► Členové družstva mohou nahlížet do seznamu volebních obvodů delegátů a zařazených členů
družstva do jednotlivých volebních obvodů pro volební období 2021 – 2026 od 3. března v sídle
družstva každý pracovní den v běžnou pracovní dobu.
► Dne 24. března představenstvo družstva (volební komise) projedná zabezpečení členské schůze
vaší samosprávy a návrhy kandidátek pro volby nového výboru samosprávy (pověřeného
předsedy) a delegáta (náhradníka) SD vašeho volebního obvodu. Vyzýváme Vás, abyste
nejpozději do 9. března předkládali své návrhy na kandidáty pro tyto volby, a to předsedovi
(členům) výboru (pověřenému předsedovi) Vaší samosprávy, nejlépe písemně s uvedením jména,
příjmení a bydliště navrhovaného člena družstva (člena vaší samosprávy).
► Nejpozději do 31. března budou zveřejněny ve vchodu (vchodech) domu návrhy kandidátek
členů výboru (pověřeného předsedy) Vaší samosprávy a delegátů (náhradníků) SD Vašeho
volebního obvodu.
► V období od 1. do 30. dubna bude svolána členská schůze vaší samosprávy. Žádáme Vás, abyste
v tomto období uskutečnili výkon svého volebního práva. Sledujte zveřejnění pozvánky na členskou
schůzi ve vchodě domu a zúčastněte se jednání této členské schůze. Bude-li v tomto období
s ohledem na trvání mimořádných opatření při epidemii Koronaviru SARS-CoV-2 jednání členské
schůze vaší samosprávy znemožněné vykonat, přijetí volebních rozhodnutí na základě Výzvy
družstva bude uskutečněno mimo zasedání tohoto orgánu v písemné formě.
► V období do 14. června bude svoláno zasedání nejvyššího orgánu družstva – nově zvolených
delegátů, které provede volby nového představenstva a kontrolní komise družstva.
Vaše návrhy na kandidáty členů nového představenstva a kontrolní komise předkládejte
v termínu do 10. května prostřednictvím orgánu samosprávy (případně projednejte na členské
schůzi) nebo přímo v sídle družstva v Opavě, a to písemně s uvedením jména, příjmení, bydliště,
věku, povolání, dosavadní práce v bytovém družstevnictví a souhlasu člena družstva s výkonem
funkce v orgánu družstva – představenstvu nebo kontrolní komisi.
Vážení členové,
věříme, že přispějete k řádnému a hodnotnému průběhu a výsledku voleb orgánů družstva v roce 2021
a těšíme se na Vaši aktivní účast.

6


Radovan Peterka, předseda družstva
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