Jednací řád shromáždění delegátů SBD Benešov u Prahy
Čl. 1
1/ Shromáždění delegátů se účastní zvolení delegáti, náhradníci delegátů pokud zastupují delegáty a
členové kontrolní komise, členové představenstva, likvidátor družstva a další osoby, o nichž to
stanoví zákon.
2/ Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů,
nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.
3/ Shromáždění delegátů zahajuje a řídí pověřený člen představenstva (dále jen „ předsedající“).
Čl. 2
Pořad jednání shromáždění se řídí podle schváleného programu, stanov, tohoto jednacího řádu a
podle platných právních předpisů. O návrzích na změnu programu v průběhu jednání rozhoduje
shromáždění hlasováním.
Čl. 3
1/ Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci delegátů, pokud
zastupují delegáty.
2/ Každý delegát má jeden hlas.
3/ Pro posouzení schopnosti shromáždění se usnášet a stanovení počtu hlasů potřebných k přijetí
usnesení se započítávají pouze hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni konání shromáždění
delegátů trvá. Na schopnost shromáždění delegátů se usnášet nemá vliv skutečnost, že v jednom
nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát; to neplatí,
pokud představenstvo vědělo, že v jednom nebo více volebních obvodech není delegát zvolen, a
neinformovalo členy zařazené do těchto obvodů o této skutečnosti.
4/ Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, pokud jiný právní předpis
nevyžaduje vyšší počet potřebných hlasů.
V případě rozhodování o
a)
schválení poskytnutí finanční asistence;
b)
uhrazovací povinnosti;
c)
zrušení družstva s likvidací;
d)
přeměně družstva;
e)
vydání dluhopisů
je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň
dvě třetiny členů družstva a usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny
členů zastoupených na shromáždění delegátů.
Čl. 4
1/ Předsedající jmenuje zapisovatele.
2/ Shromáždění volí komisi : a) mandátovou
b) návrhovou
c) případně volební
3/ Komise se po svém zvolení na výzvu předsedajícího sejdou, zvolí ze svého středu předsedu a
dohodnou se na pracovním postupu. Komise zpracovávají materiály na základě návrhů a
připomínek delegátů nebo na základě návrhů přednesených v diskusi. Komise se usnášejí
nadpoloviční většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

4/ M a n d á t o v á k o m i s e zkoumá oprávnění delegátů k účasti na shromáždění, podává
shromáždění zprávu o počtu přítomných delegátů a ověřuje, zda podle stanov je shromáždění
schopné usnášení.
5/ N á v r h o v á k o m i s e vypracovává usnesení a předkládá je ke schválení.
6/ V o l e b n í k o m i s e zajišťuje přípravu a provedení voleb podle volebního řádu.
Čl. 5
1/ Přihlášení do diskuze se provádí na základě přihlášení zájemce (zvednutím ruky).Slovo udělí
předsedající. V úvodu příspěvku se diskutující představí jménem a číslem budovy, jejíž volební
obvod zastupuje.
2/ Diskusní příspěvek je přednášen ve stoje z místa diskutujícího.
Čl. 6
1/ Každý delegát má právo žádat, aby jeho stanovisko, nebylo-li shodné s přijatým usnesením,bylo
uvedeno v zápisu. Usnesení přijaté shromážděním delegátů je však i pro něho závazné a delegát je
povinen usnesení plnit.
2/ Součástí zápisu jsou písemné materiály, záznamy o provedení voleb, písemně zpracované
diskusní příspěvky apod.
3/ Zápis ze shromáždění podepisuje jeho svolavatel a zapisovatel.
4/ Připomínky a dotazy vyplývající z diskuse zodpoví příslušné orgány družstva do 1 měsíce,
nebudou-li zodpovězeny na místě.
Schváleno představenstvem dne 8. 4. 2014
Schváleno shromážděním delegátů dne 26.6.2014.

