Volební řád valné hromady župy Jana Máchala
čl. I
Základní ustanovení
Volební řád valné hromady župy vychází ze Stanov ČOS.
čl. II
Navrhování kandidátů
1. Kandidáty na jednotlivá činovnická místa do předsednictva a kontrolní komise župy mohou
navrhovat s jejich souhlasem všichni členové ČOS a Valné hromady jednot.
2. Návrhy kandidátů shromažďuje kandidátní komise v kanceláři župy na základě usnesení
valných hromad tělocvičných jednot.
3. Jmenovitá kandidátní listina na jednotlivé členy předsednictva a kontrolní komise župy
sestavená v abecedním pořadí bude k dispozici všem delegátům na Valné hromadě.
čl. III
Způsob volby
1. Valná hromada zvolí mandátovou komisi, která ze svého středu zvolí předsedu komise.
2. Valná hromada zvolí minimálně tříčlennou volební komisi, jejichž členy nemohou být
kandidáti na členství v P župy.
3. Mandátová komise zjistí, zda je na valné hromadě přítomna nadpoloviční většina vyslanců
jednot a zda je tedy valná hromada usnášeníschopná.
4. Vyslanci rozhodnou svým hlasováním o způsobu voleb Předsednictva župy a jeho činovníků.
Hlasování může být veřejné nebo tajné.
čl. IV
Průběh voleb
1. Nejdříve je volen starosta župy.
2. Kandidáti přednesou svá programová prohlášení a odpoví na případné otázky vyslanců.
3. Kandidát je v prvním kole zvolen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných
vyslanců.
4. Nezíská-li v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proběhne druhé kolo
voleb, do něhož postoupí dva kandidáti, kteří získali v prvním kole voleb největší počet hlasů.
V případě rovnosti počtu hlasů pak všichni kandidáti s nejvyšším rovným počtem hlasů.
5. Ve druhém kole voleb je zvolen ten z kandidátů, který získal nadpoloviční většinu hlasů.
V případě nutnosti je třeba volbu opakovat až některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu
hlasů.
6. Předseda volební komise oznámí výsledek voleb - jméno zvoleného starosty.
7. Zvolený starosta představí valné hromadě kandidáty na své zástupce a současně přednese
návrh, kolik členů má mít předsednictvo župy.
8. O tomto návrhu vyslanci hlasují.
9. Neúspěšní kandidáti na místo starosty mohou kandidovat na další činovnická místa.
10. Volby místostarostů a jednatele župy probíhají postupně a obdobně.
11. Volby zbývajících členů předsednictva proběhnou společně.
12. Poté následuje volba členů kontrolní komise.
13. Členové kontrolní komise se volí současně.
čl. V
Záznam průběhu a výsledku voleb
O průběhu voleb a jejich výsledku je pořízen zápis, který podepíší všichni členové volební komise.
čl. VI
Závěrečné ustanovení
Tento volební řád byl schválen Předsednictvem župy dne 13. února 2019 a nabývá účinnosti dnem
schválení.
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