Volební řád OMS Ústí nad Orlicí pro volby do OMR a ODR pro rok 2020
OMR OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí vydává v souladu s § 51, odst. 2. stanov ČMMJ
z.s. volební řád pro volby do OMR a ODR na volební období 2020 – 2025 a navrhuje
počet členů OMR na 7 členů, ODR na 3 členy.
Čl. 1
Složení OMR ČMMJ Ústí nad Orlicí
1)
2)

3)
4)
5)

6)

OMR je volena okresním Sněmem myslivců dle § 119, odst.2 g) Stanov ČMMJ z.s.
Je volena na podkladě návrhu členů ČMMJ,z.s.OMS v Ústí nad Orlicí, reprezentovaných
jejich mysliveckým spolkem se kterým má ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí
uzavřenou ,, Smlouvu o spolupráci “, na navržené kandidátní listině potvrzené tímto
mysliveckým spolkem, kterou odevzdá do 15.01.2020 na jednatelství ČMMJ,z.s. OMS Ústí
nad Orlicí ( příloha č.1 )
Kandidát musí být členem OMS v Ústí nad Orlicí v souladu s § 8 Stanov ČMMJ z.s.
Navržený stvrzuje souhlas se svou kandidaturou podpisem na kandidátní listině.
Členové ČMMJ,z.s.OMS v Ústí nad Orlicí, kteří nejsou členy žádného MS se kterým má
ČMMJ,z.s.OMS Ústí nad Orlicí uzavřenou ,,Smlouvu o spolupráci“, si mohou na základě
vlastního rozhodnutí svoji kandidaturu do OMR nebo ODR zaregistrovat na jednatelství
ČMMJ,z.s.OMS do 31.12.2019. OMR OMS Ústí n/Orl. na svém jednání rozhodne o těchto
kandidátech v termínu do 31.01.2020.
OMR je sedmičlenná a je tvořena předsedou, místopředsedou a pěti předsedy komisí
( KK, SK, KPK, EK, MK ).

Čl. II
Složení ODR ČMMJ Ústí nad Orlicí
1)
2)

3)
4)
5)

ODR je volena okresním sněmem myslivců dle § 119, odst.2 h) Stanov ČMMJ z.s.
Je volena na podkladě návrhů členů OMS ČMMJ v Ústí nad Orlicí, reprezentovaných
jejich mysliveckým spolkem na navržené kandidátní listině potvrzené tímto MS ( příloha č.1)
nebo vlastního návrhu odsouhlaseného OMR ČMMJ Ústí n/ Orl. do 31.01.2020.
Navržený kandidát stvrzuje souhlas se svou kandidaturou podpisem na kandidátní listině.
Kandidát musí být členem OMS v Ústí nad Orlicí v souladu s § 8 Stanov ČMMJ z.s.
ODR je tříčlenná a je tvořena předsedou, místopředsedou a jedním uvolněným členem.
Jednotlivé funkce jsou rozděleny na její ustavující schůzi.

Čl. III
Příprava voleb
1)

2)

Za přípravu volebního řádu je odpovědný dle § 51, ods.(2) svolavatel jednání, OMR OMS v
Ústí nad Orlicí, která na okresním Sněmu myslivců konaném dne 22.11.2019 zajistí volbu
pětičlenné volební komise, která převezme odpovědnost za korektní průběh voleb dle
Stanov ČMMJ z.s.. OMR OMS Ústí n/Orl. navrhne 2-3 kandidáty, kteří budou doplněni
dalšími návrhy z pléna. Ve volební komisi nesmí být kandidující člen do OMR a ODR.
Stávající OMR zajistí přijetí a zpracování návrhů do OMR a ODR a vytvoří na jejich
podkladě kandidátní listinu do orgánů OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí do 31.01.2020.

Čl. IV
Způsob volby
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Volba probíhá tajně delegáty členů OMS v Ústí nad Orlicí, kteří jsou organizování v
mysliveckém spolku, který má uzavřenou Smlouvu o vzájemné součinnosti s OMS Ústí nad
Orlicí. Jednání volebního sněmu se může účastnit pouze člen, který disponuje písemným
zmocněním s příslušným počtem hlasů. Volby budou provedeny nejdéle do června 2020,
pomocí kandidátních listin na okresním volebním Sněmu myslivců. Členové organizací,
které neprokázaly své mandáty, nebo jednotliví členové, kteří nejsou členy MS, mohou volit
jednotlivě vahou svého hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění přímo
na okresním volebním Sněmu myslivců. Člen může k účasti na sněmu zmocnit pouze jednu
osobu.
Z kandidátních listin budou voleni kandidáti na předsedy do odborných komisí OMR
prostou většinou hlasů. Takto dojde ke zvolení první pětice členů OMR. Další dvojice členů
OMR na funkci předsedy a místopředsedy bude volena samostatně prostou většinou hlasů.
Do ODR budou kandidáti voleni prostou většinou hlasů.
V případě neobsazení kandidátů na funkci předsedy OMR a místopředsedy OMR, budou
vybráni kandidáti prostou většinou hlasů nezávisle na komisi, do které kandidovali
V případě rovnosti hlasů, se volba opakuje mezi členy, kteří získali stejný počet hlasů.
Pokud bude u volby předsedy a místopředsedy navržen pouze jeden kandidát, tak musí
obdržet nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů
Kandidáti, kteří nebyli zvolení, se stávají náhradníky v pořadí dle počtu získaných hlasů.
Členy odborné komise volí OMR.

Čl. V
Ustavení zvolené OMR a ODR
1)

2)

Zvolená OMR a ODR bude ustavena na podkladě výsledků volby na první následující
pravidelné schůzi odstupující OMR. V případě čl. IV . bod 3, bude předseda a
místopředseda OMR volen OMR
Funkce odstupující OMR a ODR budou předány protokolárně a nově zvolená OMR a
ODR se ujme činnosti ke dni 1.6.2020. Změnu OMR a ODR ohlásí bez zbytečného
odkladu do veřejného rejstříku

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1)
2)

Tento volební řád byl schválen Sněmem myslivců OMS ČMMJ z.s. Dne 22.11.2019.
Volební řád nabývá účinnosti dnem 23.11.2019.

