VOLEBNÍ ŘÁD
valné hromady
Volba organizačního zajištění valné hromady :
Návrhy na volbu předsedajícího valné hromady, sčítače hlasů a zapisovatele podává valné
hromadě předseda honebního výboru. Na jeho výzvu mohou přítomní členové honebního
společenstva podat doplnění nebo změny návrhu na volbu orgánů valné hromady.
O návrzích se hlasuje jednotlivě v pořadí, v jakém byly podány a dle dosavadních stanov
honebního společenstva. Ke schválení návrhu na volbu předsedajícího valné hromady, sčítače
hlasů a zapisovatele a volbě jmenovaných je třeba většiny hlasů. V případě, že je některý
z orgánů valné hromady zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů honebního
společenstva o dalších návrzích se již nehlasuje.
Členovi honebního společenstva přísluší jeden hlas za každý, i započatý hektar výměry
honebního pozemku, který v honitbě vlastní.
Návrhy kandidátů na honebního starostu, honebního místostarostu a nové členy honebního
výboru:
Návrhy kandidátů na funkci honebního starostu, honebního místostarostu a člena výboru se
podávají před konáním valné hromady honebnímu starostovi, a to písemně. Návrh musí
obsahovat jméno příjmení, datum narození, bydliště, a písemný souhlas navrhované osoby
s kandidaturou. Pokud se kandidát nezúčastní osobně valné hromady, je třeba nejpozději na valné
hromadě předložit jeho písemný souhlas s kandidaturou s úředně ověřeným podpisem kandidáta.
Návrhy, které nesplňují výše uvedené podmínky, výbor honebního společenstva odloží a seznámí
se svým rozhodnutím členy honebního společenstva přítomné na valné hromadě.
Předsedající přečte přítomným členům všechny došlé návrhy. Oznámí, které návrhy byly
odloženy včetně uvedení důvodů.
Volba nového člena honebního výboru:
1. Volba nových člena honebního výboru proběhne pouze v případě, že valná hromada
rozhodne o odvolání dosavadního honebního starosty, honebního místostarosty a všech
ostatních členů honebního výboru.
2. Volí se po funkcích, a to první honební starosta, poté honební místostarosta a poté
členové honebního výboru. Předsedající nejprve uvede funkci a jmenovitě kandidáty na
ni.

3. Pořadí kandidátů, ve kterém se bude o jejich zvolení hlasovat je určeno pořadím došlých
návrhů.
4. Osoba, která podala návrh na zvolení kandidáta, může tento návrh, ještě před začátkem
hlasování vzít zpět.
5. Kandidát může návrh na své zvolení odmítnout, ještě před začátkem hlasování o jeho
osobě.
6. Hlasování je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne nadpoloviční většinou
přítomných hlasů o hlasování tajném.
7. Zvolen je kandidát, který získal nejvíce hlasů. U kandidátů na členy honebního výboru
proběhne volba ve třech kolech, když po zvolení 1. kandidáta postupují všichni nezvolení
a navržení kandidáti do hlasování o volbě 2. kandidáta, po zvolení 2. kandidáta postupují
všichni nezvolení a navržení kandidáti do hlasování o volbě 3. kandidáta.
8. Pokud získá několik kandidátů na prvním místě stejný počet hlasů, opakuje se znovu
volba jenom pro tyto kandidáty do doby, až jeden z nich získá nejvíce hlasů.
9. Pokud získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů
honebního společenstva, o dalších návrzích se již nehlasuje.

V ........................................ dne .............................. podpis : ………………………………..
za honební společenstvo

