Volební řád Klubu přátel psů pražských krysaříků
(KPPPK) z.s.
1. Členy výboru a komisí volí členové na členské schůzi podle pravidel vycházejících z
jednacího řádu a stanov KPPPK (hlasování v zastoupení plnou mocí není možné).
2. Členská schůze volí z přítomných členů tříčlennou komisi volební. Členové volební komise
nemohou být navrženi na kandidáty do funkcí.
3. Členové klubu mají právo navrhnout kandidáty dle kritérií tohoto volebního řádu.
4. Členská schůze volí pětičlenný výbor KPPPK
5. Kandidát nemusí být přítomen na členské schůzi (je povinen se řádně omluvit) a s
kandidaturou musí souhlasit.
6. Návrhy kandidátů musí být podány písemně nejpozději do zahájení voleb.
7. Volby budou provedeny v tajném hlasování
8. Člen KPPPK má právo, nikoli povinnost volit.
9. Návrh kandidáta musí obsahovat následující
• jméno a příjmení
• datum narození
• adresu bydliště
• přehled kynologické činnosti kandidáta
• prohlášení, že kandidát je členem KPPPK od roku - xxxx
• souhlas kandidáta s kandidaturou
• vizi své funkce v případě zvolení
10. Před provedením volby seznámí předseda volební komise členy se jmény kandidátů a se
všemi údaji uvedenými v bodě 9.
11. Každý přítomný člen obdrží volební lístek, kde uvede jména kandidátů na dané funkce.
12. Na volebním lístku může být u funkce uvedeno pouze jedno jméno.
13. Škrtání, uvedení více jak jednoho jména, nebo jména, které není na kandidátní listině,
zneplatňuje celý volební lístek. Takovýto lístek je považován za neplatný a hlasy na něm
uvedené nebudou započteny.
14. V případě, že volba skončí stejným počtem hlasů, je volba opakována se stejnými
kandidáty.
15. Není-li ani po opakované volbě kandidát zvolen, volební komise navrhne členské schůzi
možný postup.
16. Kandidát je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
17. O výsledku voleb sepíše volební komise zápis, který musí obsahovat
• počet vydaných volebních lístků
• počet odevzdaných platných i neplatných volebních lístků
• počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům
• počet kolikrát proběhla volba
• jména zvolených kandidátů
18. Nepřítomní členové KPPPK budou s výsledky voleb seznámeni prostřednictvím zápisu z
členské schůze.
Tento volební řád byl schválen členskou schůzí dne 18.4.2015 a nabývá účinnosti okamžikem
schválení, čímž pozbývá platnost dosud platný volební řád.

