Zpráva předsedy SBK k volbám do sněmu SBK
Ve smyslu bodů 11.4 a 12.3.2 stanov SBK vydávám následující předpis pro volby předsedy
a zastupitelů SBK dne 27.10.2018.
Ke dni 12.10.2018 má SBK 24 plných členů. Podle článku 11.3 Stanov SBK je standardní
počet členů SBK roven pěti. Sněm SBK má nyní tři členy, žádnému z nich nekončí mandát.
Počet volených zastupitelů je za normálních okolností roven dvěma. V případě, že některý
zastupitel odstoupí nebo mu zanikne členství, bude počet volených zastupitelů úměrně
zvýšen.
Hlasování je tajné.Hlasování se provádí úpravou volebního lístku, který je oddělený pro
volbu předsedy a volbu zastupitelů.
a) V případě, že je počet kandidátů nižší nebo roven počtu volených míst, bude o
kandidátech rozhodováno jednotlivě. Kandidát bude zvolen v případě, že počet hlasů
pro bude vyšší nebo roven počtu hlasů proti (bez vlivu počtu hlasů “zdržel se”).
b) V případě, že je počet kandidátů vyšší než počet volených míst, vybere každý
hlasující nejvýše tolik kandidátů, kolik je volených míst (volební lístky s vyšším
počtem hlasů pro kandidáty jsou neplatné). Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů jsou
zvoleni. V případě rovnosti hlasů na rozhraní volitelných a nevolitelných míst bude
mezi kandidáty, kterých se rovnost týká, rozhodnuto v dodatečné volbě za stejných
podmínek (kandidáti s vyšším počtem hlasů se již považují za zvolené).
Postup volby: Hlasující na hlasovacím lístku vyznačí hlas pro kandidáta zakroužkováním
pořadového čísla kandidáta, hlas proti kandidátovi - pouze v případě (a) - vyznačí
přeškrtnutím pořadového čísla kandidáta.
Kandidáti, kteří předsedovi spolku oznámí kandidaturu do čtvrka 25.10.2018 do 12:00 hodin
(nejlépe emailem na adresu pje@seznam.cz) budou seřazeni abecedně a uvedeni jmenovitě
na hlasovacím lístku. Kandidátům přihlášeným po této lhůtě budou postupně přidělena další
pořadová čísla podle doby oznámení kandidatury. U kandidátů, kteří výslovně neuvedou,
zda kandidují na předsedu nebo na zastupitele, se předpokládá, že kandidují v obou
volbách.
Buštěhrad, 12.10.2018
Petr Jelínek, předseda SBK

