Návrh pro jednání JmKRP dne 16.3.2014

Volební řád Jihomoravské krajské organizace Pionýra
1. Tímto volební řádem se řídí volba orgánů Jihomoravské krajské organizace Pionýra (dále jen
Jm KOP) dle bodu 12. jednacího řádu JmKOP.
2. Volby se uskuteční veřejným hlasováním z předložených kandidátních listin. Kandidátní listiny
(volební lístky) obdrží každý oprávněný volič při prezenci před zahájením jednání Krajské rady
Pionýra.
3. Oprávněným voličem je každý člen JmKRP dle jednacího řádu, s počtem hlasů dle jednacího
řádu a Stanov Pionýra.
4. Předseda JmKOP se volí samostatně, další orgány se volí po jednotlivých kandidátech. Zvolený
je ten kandidát, který získá nadpoloviční počet hlasů. Po hlasování volební komise seřadí
kandidáty dle počtu získaných hlasů a dále dle bodu 10. tohoto volebního řádu. Při nenaplnění
minimálního počtu členů voleného orgánu proběhne druhé kolo voleb.
5. Pokud o tom JmKRP rozhodne hlasováním v souladu se Stanovami, proběhnou volby tajně.
V tom případě obdrží každý volič proti podpisu tolik volebních lístků, kolik má hlasů dle
jednacího řádu. S těmito hlasy musí nakládat jednotně. Zástupce upraví volební lístek tak, že
u kandidátů, které volí, přeškrtne křížkem čtvereček u jména.
6. Platný je ten odevzdaný volební lístek, který obsahuje nejvýše před volbou stanovený počet
jmen kandidátů do voleného orgánu. Volební lístek, který obsahuje více jmen, než je výše
uvedeno, je neplatný jen v té části, kde je v něm označeno více než přípustný počet jmen. Pro
volbu předsedy JmKOP je samostatný volební lístek.
7. Volby se uskuteční vhozením upravených volebních lístků do volební schránky v čase,
určeném před volbou předsedou volební komise.
8. Po skončení volby sečte volební komise hlasy pro jednotlivé kandidáty z platných volebních
lístků, vyhotoví o tom zápis a seznámí Krajskou radu Pionýra s výsledky voleb.
9.

Předsedou JmKOP je zvolen ten z kandidátů, který získal nejvíce hlasů, musí však získat
nadpoloviční počet hlasů. Volební komise sestaví pořadí kandidátů do voleného orgánu podle
počtu získaných hlasů. Určený počet kandidátů z této sestavy, kteří získali nadpoloviční počet
hlasů, je zvolen za členy orgánu, ostatní s nadpolovičním počtem hlasů se stávají náhradníky –
kandidáty za členy orgánu dle pořadí v uvedené sestavě.

10. V případě rovnosti počtu získaných hlasů u více kandidátů na rozhodném místě pro zvolení za
člena orgánu, rozhodne mezi těmito kandidáty JmKRP v dalším kole veřejným hlasováním
(aklamací).

……………………………………………..
za návrhovou komisi Petra Stolařová

……..……………………………………
předsedající Mgr. Jiří Mlaskač

…..........................................................
předseda JmKOP Milan Matyáš

