
    Stavební bytové družstvo Vítkovice  

            Daliborova 390/54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory 

            IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě,  

                        OR oddíl Dr XXII, vložka 8   

                        DIČ CZ00050806  

 

Poučení : 
 

Volby členů představenstva a členů kontrolní komise na funkční období 2016 - 

2021 
 

Volební právo 

 

1. Právo navrhnout  člena (členy) představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky má podle stanov 

družstva kterýkoliv oprávněný člen SBD Vítkovice.  

2. Právo volit členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky mají delegáti shromáždění 

delegátů, kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí v den konání shromáždění 

delegátů.  

3. Do představenstva se volí 9 členů a 3 náhradníci. Do kontrolní komise se volí 5 členů a 2 náhradníci. 

4. Člen má právo navrhnout do představenstva 1 - 9 kandidátů a do kontrolní komise 1 - 5 kandidátů. Návrh 

musí být učiněn písemně s uvedením : 

 celého jména navrhovatele,  

 členského čísla navrhovatele, 

 bydliště, příp. adresy pro doručování navrhovatele, pokud není shodná s adresou bydliště,  

 celého jména navrhovaného kandidáta, 

 data narození navrhovaného kandidáta, 

 členského čísla navrhovaného kandidáta, 

 bydliště, příp. adresy pro doručování navrhovaného kandidáta, pokud není shodná s adresou bydliště,  

 dosaženého nejvyššího vzdělání navrhovaného kandidáta, 

 povolání navrhovaného kandidáta, 

 dosud zastávané funkce navrhovaného kandidáta v orgánech družstva a v dalších právnických osobách. 

Návrh musí být doručen písemně do sídla SBD Vítkovice, a to nejpozději do 31.8.2016. Součástí návrhu je 

prohlášení navrhovaného kandidáta, že kandidaturu přijímá a splňuje podmínky podle článku 47. a 48. 

stanov družstva.   

 

Funkční období 

 

1. Funkční období členů představenstva a členů kontrolní komise podle stanov  činí pět let.  

2. Funkční období 2016 - 2021 začíná dnem zvolení, tj. dnem 17.10.2016 a končí dnem volby nových členů 

představenstva a kontrolní komise , která bude provedena na volebním zasedání shromáždění delegátů v roce 

2021. 

3. Funkční období končí všem členům představenstva a kontrolní komise stejně, i když byl některý člen  

zvolen k pozdějšímu dni.  

4. Volby členů představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad jednání shromáždění delegátů v roce, 

v němž končí funkční období dosavadních členů těchto orgánů. 

5. Volby členů představenstva a kontrolní komise pro funkční období 2016 – 2021 proběhnou na zasedání 

shromáždění delegátů dne 17.10.2016. 

 

Podmínky kandidatury na členství v představenstvu a kontrolní komisi 

 

1. Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně.  

2. Souběžný výkon funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je neslučitelný.  

3. Do představenstva a kontrolní komise mohou  být zvoleny jen zletilé fyzické osoby, které jsou členy 

družstva, a které dále splňují tyto podmínky: 

 bezúhonnost ve smyslu zákona, 

 před volbou písemně prohlásí, že v posledních 3 letech nebyla proti jejich majetku vedena exekuce 

anebo zahájeno insolvenční řízení,  

 



 před volbou písemně prohlásí, že jsou způsobilí výkonu volené funkce ve smyslu  ustanovení stanov o 

pravidlech jednání členů orgánů družstva a podle zásad občanského práva. 

 

Povinnosti člena představenstva a kontrolní komise 

 

1. Každý člen představenstva a kontrolní komise je povinen vykonávat přijatou funkci po celou dobu svého 

funkčního období:  

 s nezbytnou loajalitou k družstvu,  

 s potřebnými znalostmi, tzn. jednat informovaně, rozhodovat v dobré víře a v obhajitelném zájmu 

družstva,  

 s péčí, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba a vést o své činnosti evidenci 

tak, aby unesl případné důkazní břemeno, že konal s péčí řádného hospodáře, 

 zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 

mohlo družstvu způsobit škodu,  

 vyvodit pro sebe důsledky, pokud při přijetí nebo v průběhu výkonu funkce zjistí, že nemůže 

z jakéhokoli důvodu péči řádného hospodáře zajistit,  

 dodržovat zákony a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, 

 pečovat o majetek družstva v duchu svědomitého hospodáře, s peněžními prostředky nakládat 

hospodárně a efektivně. 

 

Volební řád 

 

1. Volební řád družstva upravuje postup družstva a volební komise při volbách členů představenstva a 

kontrolní komise.  

2. Ve smyslu Stanov a Jednacího řádu SBD Vítkovice jsou jeho ustanovení závazná pro všechny členy a 

orgány družstva. 

3. Podle článku 6. Volebního řádu SBD Vítkovice přijatým usnesením  na zasedání shromáždění delegátů dne 

6.6.2016 bylo rozhodnuto, že volby členů představenstva a kontrolní komise na volební období 2016 – 2021 

proběhnou dne 17.10.2016 hlasováním veřejným. 

 

Volební komise 

 

1. Členy volební komise volí shromáždění delegátů ze svého středu veřejným hlasováním.  

2. Volební komise má 5 členů. Volební komise se volí na nejbližším zasedání shromáždění před volbami.  

3. Volební komise:  

a) ve své činnosti se řídí schváleným volebním řádem,  

b) shromažďuje návrhy na kandidáty navržené kterýmkoliv členem družstva, a to zvlášť pro volbu členů 

představenstva a kontrolní komise včetně náhradníků, 

c) předkládá shromáždění delegátů jmenovité návrhy pro volbu členů a náhradníků představenstva a 

kontrolní komise a sestavuje kandidátní listinu, 

d) přijímá dotazy k předloženým návrhům  a podává vysvětlení, 

e) zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby, provádí sčítání hlasů za pomoci sčitatelů, 

f) zajišťuje výsledky voleb, podává o výsledku voleb zprávu shromáždění delegátů, 

g) sepisuje zápis o průběhu a výsledku voleb, 

4. Průběh voleb členů představenstva a kontrolní komise organizuje a řídí volební komise zvolená dne 6.6.2016 

ve složení : 

  jméno a přímení datum narození adresa čl. č. 

1 Ing. Antonín Pajorek 21.1.1944 Výškovická 2612/64, 700 30 Ostrava-Zábřeh 16490 

2 Alena Stebnická 29.6.1958 M. Fialy 247/3, 700 30 Ostrava-Dubina 13061 

3 Robert Gruss 12.4.1970 Moravská 2867/102, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 26056 

4 Ing. Jiří Sulek 30.10.1949 Gen. Janka 1157/3, 709 00 Ostrava 41737 

5 Kamila Špániková 13.9.1967 Svojsíkova 1594/6, 708 00 Ostrava-Poruba 23749 

 

 

V Ostravě, dne 27.6.2016 Ing. Milan Bezděk, v.r. 

 předseda organizační komise  

 představenstva  


