Volební řád MAS Moravská brána, z.s.
Valná hromada MAS Moravská brána, z.s. (dále jen „MAS“) se usnesla na tomto volebním
řádu.
čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Tímto volebním řádem se řídí volba orgánu MAS.
(2) Orgány MAS jsou:
• Předseda MAS
• 2 Místopředsedové MAS
• Rada MAS (předseda a místopředsedové MAS + 9 členů)
• Výběrová komise (12 členů)
• Kontrolní komise MAS (4 členové)

čl. 2 Volební komise
(1) Volby řídí pětičlenná volební a mandátová komise, kterou z řad svých členů zvolí valná
hromada MAS.
(2) Volební komise řídí průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem.

čl. 3 Způsob volby
(1) Volba jednotlivých orgánu je závislá na počtu kandidátu do toho kterého orgánu MAS.
(2) Je-li počet kandidátu roven či nižší než počet členu voleného orgánu, proběhne veřejná
volba.
(3) Je-li počet kandidátu vyšší než počet členu voleného orgánu, proběhne tajná volba.
(4) Postupně se volí předseda a 2 místopředsedové sdružení, rada MAS, výběrová komise,
kontrolní komise.

čl. 4 Kandidát
(1) Kandidátem do funkce se muže stát kterýkoliv člen MAS, v případě právnické osoby
pověřený zástupce (dále jen „kandidát“).
(2) Člen MAS může svou kandidaturu oznámit písemně či ústně nejpozději před zahájením
volby příslušného orgánu MAS. Písemná nominace proběhne prostřednictvím kandidátního
lístku, který bude k dispozici na volební valné hromadě MAS.
(3) Neúspěšný kandidát z předchozí volby muže kandidovat do dalších orgánu.

čl. 5 Volitel
(1) Právo volit má každá právnická či fyzická osoba, která je členem MAS.
(2) Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo jím pověřený zástupce, uvedený v
Přihlášce za člena MAS.
(3) Statutární či pověřený zástupce muže právo volit delegovat na třetí osobu pouze na základě
písemné plné moci.

čl. 6 Veřejná volba
(1) Veřejná volba probíhá hlasováním – zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.
(2) V případě veřejné volby jsou jednotlivé orgány voleny en bloc. Pro zvolení příslušného
orgánu je nutná nadpoloviční většina přítomných členu MAS.

čl. 7 Tajná volba
(1) Tajná volba proběhne prostřednictvím kandidátních listin.
(2) Na kandidátní listině jsou v abecedním pořadí uvedeni kandidáti, kteří předem oznámili
svou kandidaturu do příslušného orgánu MAS, a dále jsou na hlasovacím lístku volné řádky, do
nichž každý volitel doplní ručně případné další kandidáty dle pokynu volební komise.
(3) Hlasování probíhá zakřížkováním před jménem kandidáta.
(4) Každý volitel má právo označit nejvýše tolik kandidátu, kolik je členu voleného orgánu.
(5) Členy příslušného orgánu se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, a to do výše počtu
členů, kteří se do příslušného orgánu volí.
(6) V případě rovnosti hlasů na posledním zvoleném (posledních zvolených) a prvním
nezvoleném (prvních nezvolených) pozicích rozhodne mezi těmito kandidáty druhé kolo volby,
které proběhne veřejnou volbou, přičemž v případě dvou kandidátů se shodným počtem hlasů
z prvního kola bude zvolen kandidát s vyšším počtem hlasů v kole druhém a v případě tří a více
kandidátů se shodným počtem hlasů v prvním kole bude zvoleno dle pořadí hlasů ve druhém
kole tolik kandidátů, aby byl naplněn počet členů voleného orgánu.
(7) V případě, že ani dle ustanovení předchozího odstavce nedojde k rozhodnutí, rozhoduje
los.

čl. 8 Závěrečná ustanovení
(1) Tento volební řád nabývá účinnosti dne 22.1.2014.

V Prosenicích, dne 22.1.2014

Ing. Otakar Dokoupil, CSc., v.r.
předseda MAS

