Jednací a hlasovací řád řád členské schůze ZD Žernov konané dne
18.6.2021 v Olešnici
1. Jednání členské schůze se řídí jednacím řádem schváleným v úvodu členské schůze.
2. Pořad jednání členské schůze je dán programem uvedeným v pozvánce na členskou
schůzi.
3. Členskou schůzi zahajuje pověřený člen představenstva, dále ji řídí zvolený předsedající.
Osoby, které jsou členskou schůzí voleny do pracovních orgánů, jsou na schůzi přítomny od
jejího zahájení.
4. Při jednání členské schůze uděluje slovo vystupujícím předsedající, zpravidla v pořadí v
jakém se do diskuse přihlásili, písemně nebo zvednutím ruky. Délka vystoupení diskutujícího
je limitována - do 5 minut. Rovněž tak jim může slovo odejmout při opakujících se dotazech,
které již byly zodpovězeny anebo při připomínkách netýkajících se jednání členské schůze.
Nezodpovězené dotazy zodpoví představenstvo písemně a doručí na adresu člena, který dotaz
přednesl.
5. Hlasování na členské schůzi se provádí aklamací, to je zvednutím ruky s hlasovacím
lístkem, kromě tajného hlasování při volbě členů představenstva a kontrolní komise pomocí
kandidátek odevzdaných do urny.
6. Jeden hlas má každý člen, jako osoba, v případě hlasování o věcech uvedených v § 650
ods. 2 Zákona č. 90/2012 Sb.:
a) schválení poskytnutí finanční asistence
b) uhrazovací povinnost
c) zrušení družstva s likvidací
d) přeměna družstva
e) vydání dluhopisů
Osoby, jež zastupují nepřítomné členy na základě plné moci, mají další hlasy za zastupované
osoby.
7. Při volbě představenstva, kontrolní komise a hlasování o usnesení z dnešní schůze, má
každý člen počet hlasů dle členských vkladů, tj. jeden hlas na 10.tis.Kč členského vkladu.
Osoby, jež zastupují nepřítomné členy na základě plné moci, mají další hlasy dle členských
vkladů zastupovaných osob.
8. Předsedající schůze pokládá při hlasování aklamací otázku:
kdo je,, PRO" , kdo je ,, PROTI", kdo se ,, ZDRŽEL" hlasování
9. Sčítači hlasů po hlasování oznámí předsedajícímu schůze výsledky hlasování, které
předsedající vyhlásí.
10. Při tajné volbě do orgánů družstva se nejprve provede doplnění případných kandidátů na
kandidátku, poté přítomní členové družstva označí přeškrtnutím kandidáty, se kterými
nesouhlasí. Potom bude proveden sběr kandidátek do urny a volební komise se sčítači
provedou ve vedlejší místnosti sečtení hlasů. Výsledek předají řídícímu schůze, který
výsledek oznámí. Do představenstva se volí pět členů, do kontrolní komise tři členové.
11. V průběhu členské schůze je povinností toho člena, který odchází ze sálu, předat hlasovací
lístek mandátní komisi.
12. Výsledky všech voleb a hlasování se zapisují do zápisu schůze.
13. V případě nejasností při aplikaci schváleného tohoto jednacího řádu členské schůze, je
rozhodující slovo řídícího schůze.
představenstvo ZD Žernov
Schváleno na jednání představenstva dne 20.5.2021

