
 

Volební řád Svazku obcí „ Skládka TKO“ 

§ 1. 

Úvodní ustanovení 

1. Volební řád Svazku obcí „Skládka TKO“ (dále jen Svazek obcí) schvaluje valná hromada. 

2. Volební řád Svazku obcí stanoví způsob volby představenstva a dozorčí rady Svazku obcí 

§ 2. 

Volba představenstva a dozorčí rady svazku obcí 

1. Odstupující představenstvo předloží členům svazku obcí v pozvánce na valnou hromadu návrh 

na kandidáty do nového představenstva a dozorčí rady v počtu dle stanov svazku obcí. Další 

návrhy lze od jednotlivých členů svazku obcí podávat písemně na odstupující představenstvo 

v termínu do konání valné hromady. 

2. Odstupující představenstvo předloží na valné hromadě všechny návrhy na kandidáty do nového 

představenstva a dozorčí rady. 

3. Navržení kandidáti se představí valné hromadě. 

4. V případě, že bude více návrhů, než je členů představenstva a dozorčí rady, provede se 

hlasování o kandidátech jednotlivě. O způsobu hlasování rozhodne valná hromada. Dle počtu 

získaných hlasů se provede seřazení kandidátů s tím, že o kandidátech (v počtu členů 

představenstva a dozorčí rady) s nejvyšším počtem hlasů se bude hlasovat dle § 2,odst.5. 

5. Hlasování se provede veřejným hlasováním na valné hromadě a to o všech kandidátech vždy do 

daného orgánu společně, pokud valná hromada nestanoví jinak. 

§ 3. 

Volba předsedů orgánů svazku obcí 

1. Zvolené představenstvo a dozorčí rada se do 14 dnů od ukončení valné hromady sejde na svém 

prvním zasedání, při kterém ze svých středů zvolí předsedy orgánů. 

2. O předsedovi každého orgánu se hlasuje jednotlivě. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většina 

hlasů členů daného orgánu. O hlasování bude proveden zápis.  

3. Představenstvo informuje všechny členy svazku obcí o provedených volbách písemně do 14. 

dnů od prvního zasedání představenstva. 

§ 4. 

Změny ve složení představenstva svazků obcí 

Změny ve složení zvoleného představenstva z důvodů ze strany člena představenstva provádí 

v případě potřeby v období mezi řádnými valnými hromadami představenstvo svazku obcí. 

§ 5. 

Závěrečné ustanovení 

Tento volební řád byl schválen valnou hromadou Svazku obcí „Skládka TKO“ v Třebíči 20.3.2014. 

 


