informace pro předsedy samospráv Stavebního bytového družstva SCHZ
zpracováno podle stanov družstva schválených shromážděním delegátů dne 26.11.2013
_______________________________________________________________

Členská schůze samosprávy a schůze volebního obvodu
Členskou schůzi samosprávy a schůzi volebního obvodu svolává výbor samosprávy případně
pracovník pověřený představenstvem (dle čl.79, odst.1 a 2 stanov) podle potřeby, na základě
článků 64 a 79 stanov Stavebního bytového družstva SCHZ, na základě výzvy delegáta nebo
představenstva dle čl. 82 odst. 2 písm. p) stanov družstva.
Dle stanov družstva (čl. 77 odst.1) a rozhodnutí představenstva jeden volební obvod odpovídá
jedné samosprávě. V každém volebním obvodu se volí jeden delegát a jeden náhradník.
Členská schůze samosprávy společně se schůzí volebního obvodu jsou svolávány v souladu s čl.79
odst.2 stanov :
1. v případě nutnosti provedení volby delegáta a náhradníka delegáta na další volební období, a
to na základě výzvy představenstva;
2. na základě žádosti delegáta (např. z důvodu informování členů volebního obvodu o
připravovaném nebo již konaném shromáždění delegátů).
Stanovy v čl. 64 určují, že za každý volební obvod je volen jeden delegát z řad členů zařazených do
volebního obvodu a jeden náhradník delegáta. Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do
volebního obvodu - samosprávy, při volbě nebo odvolání delegáta má každý člen družstva jeden
hlas. O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu.
Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta nebo o řádném rozhodnutí o jeho odvolání.
Pro svolání a jednání platí stejná pravidla jako pro členskou schůzi :
O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědoměni
nejméně osm dnů před jejím konáním. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení
vyvěšené na oznamovací tabuli ve všech vchodech domů v okruhu působnosti samosprávy.
Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
samosprávy.
Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina
jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů
samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech,které byly uvedeny na
pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin
přítomných členů.
Z jednání schůze se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, který musí
obsahovat datum a místo konání schůze; přijatá usnesení; výsledky hlasování; nepřijaté námitky
členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Přílohu zápisu tvoří seznam osob přítomných na jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům.
Zápis z členské schůze a schůze volebního obvodu je nutné doručit na správu družstva do osmi
dnů od jejího konání.
Pro jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a schůze volebního obvodu platí stanovy,
řády a organizační směrnice družstva v platném znění, toto je pouze zjednodušená informace.
vypracováno 15.1.2014

