POVINNOSTI DELEGÁTA

-

DELEGÁT JE POVINEN dle § 677 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a čl. 52 odst. 8 Stanov
SBD Poruba (dále jen stanov) zajistit prostřednictvím výboru (jednatele) samosprávy svolání členské schůze
volebního obvodu, (dále jen členské schůze). Na této schůzi je delegát povinen seznámit členy svého
volebního obvodu s tím, že je svoláno shromáždění delegátů, s navrženým programem, včetně příloh
a VYŽÁDAT SI JEJICH POKYNY a na shromáždění delegátů jednat v souladu s jejich pokyny!
V případě nečinnosti výboru (jednatele) samosprávy nebo v případě, že tito nebyli zvoleni, pak má svolat schůzi
volebního obvodu (samosprávy) ke splnění svých povinností sám delegát.

-

Lhůta pro svolání schůze volebního obvodu (v našem případě schůze samosprávy) je nejpozději 8 dnů
před konáním členské schůze.

Možnost postupu projednání programu shromáždění delegátů na členské schůzi samosprávy.
Usnesení z členské schůze může dle našeho právního názoru vypadat např. takto:
Alternativa 1
Členové volebního obvodu (samosprávy) projednali program a podkladové materiály pro Shromáždění
delegátů 26.5.2020 a pověřují delegáta (jméno) ……………………………………………….., aby na shromáždění delegátů
26.5.2020 za náš volební obvod hlasoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
nebo
Alternativa 2
Členové volebního obvodu (samosprávy) projednali program a podkladové materiály pro Shromáždění
delegátů 26.5.2020 a pověřují delegáta (jméno) ……………………………………………….., aby na shromáždění delegátů
26.5.2020 za náš volební obvod hlasoval takto:
K bodu 1) programu……..
K bodu 2) programu……..
K bodu 3) programu……..
K bodu 4) programu……..
……………………………………..
POZOR: Vzhledem k tomu, že může nastat situace, kdy bude nutno splnění povinností delegáta doložit, že členské
schůze proběhly, členové byli delegátem informováni o svolání Shromáždění delegátů, navrženém programu
a rozhodli, nebo rozhodnutí ponechali na delegátovi, jak má tento na Shromáždění delegátů hlasovat.
Z uvedených důvodů doporučujeme vyhotovit z každé schůze volebního obvodu (samosprávy) zápis!

Jednání delegáta v rozporu s přijatým usnesením nemá vliv na neplatnost usnesení Shromáždění delegátů !!!
V případě dotazů či žádostí o pomoc při zpracování prezenčních listin na schůze se obracejte na paní Blanku
Pavlíkovou, tel. číslo 596 944 001, 777 801 570; e-mail: blanka.pavlikova@sbdporuba.cz
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