
Přijďte si zvolit svého delegáta 
 
Na shromáždění delegátů ZELENÁ HORA, stavebního bytového družstva, Žďár nad Sázavou, 

dne 24. listopadu 2016 proběhly volby nových orgánů družstva, tj. představenstva a kontrolní 
komise. Tímto dnem skončilo i funkční období delegátům družstva, a proto bylo představenstvu 
družstva uloženo zajistit v souladu se stanovami družstva volby nových delegátů pro jarní 
shromáždění v roce 2017.  

První krok ke splnění tohoto úkolu již představenstvo učinilo na svém zasedání dne 
10.1.2016, kde v souladu s čl. 69 stanov družstva stanovilo nové volební obvody. Přitom vycházelo 
z čl. 66 stanov, ze kterého vyplývá, že každý volební obvod může mít pouze jednoho delegáta a že 
takovýto volební obvod sestává minimálně z 50 a maximálně až ze 140 členů, tedy že každý volební 
obvod nemusí mít stejný počet členů. Vzhledem k tomu, že s převody bytů do osobního vlastnictví a 
zejména pak s prodejem takovýchto bytových jednotek dalším osobám se snižuje počet členů 
bydlících v jednotlivých bytových domech, bylo nutné při stanovení volebních obvodů přistoupit ke 
slučování členů družstva, bydlících ve dvou i více bytových domech do jednoho volebního obvodu. Při 
tomto slučování bylo snahou představenstva co možná nejvíce ctít princip sdružování členů družstva 
z bytových domů z jedné lokality, nejlépe sousedících domů. Ne vždy ale bylo možné toto pravidlo 
dodržet, a to zejména při sdružování malých bytovek do volebního obvodu. Celkově tak vzniklo 51 
volebních obvodů. Jejich seznam včetně začlenění jednotlivých členů družstva z bytových domů je 
zveřejněn na internetových stránkách družstva www.sbdzh.cz . 

Tato situace bude ale znamenat, že si kromě velkých bytových domů budou volit delegáta 
členové družstva z dvou i více domů. Bude proto doporučeno, aby byl navržen a volen delegát 
z jednoho z domů zařazených do daného volebního obvodu a současně se bude volit i náhradník 
tohoto delegáta, který by měl být z dalšího domu. Tito se pak na základě dohody mohou v účasti na 
jednáních shromáždění delegátů střídat a informace si vzájemně předávat a následně je předávat i 
členům družstva bydlícím na jednotlivých domech. Družstvo zveřejňuje vždy na svých stránkách 
materiály, které se mají projednávat na připravovaném shromáždění delegátů, jakož i zápis 
z konaného shromáždění, takže každý člen, který se zajímá o chod družstva, má tyto informace 
k dispozici. Tímto postupem družstvo pomáhá i delegátům k přenosu informací na členy jejich 
volebního obvodu. 

Vlastní volby delegátů budou probíhat v měsíci březnu 2017 na svolaných schůzích členů 

příslušného volebního obvodu. Každému členu bude v dostatečném předstihu doručena písemná 

pozvánka s uvedením termínu i místa zasedání a bude se tak moc zúčastnit volby svého delegáta 

na shromáždění delegátů, tj. do nejvyššího orgánu družstva. Pokud by členu družstva z jakýchkoliv 

důvodů termín zasedání schůze pro volbu delegáta nevyhovoval a nechtěl by se vzdát svého práva 

na volbu delegáta, může vyplněním písemné plné moci na zadní straně pozvánky zmocnit jinou 

osobu, která jeho jménem na této schůzi bude hlasovat. 

V souladu se stanovami družstva má každý člen družstva i právo být volen do orgánů 
družstva. Pokud by tedy kdokoliv z členů družstva měl zájem být zvolen jako delegát za volební 
obvod, jehož je členem, může  písemnou žádost o zařazení na kandidátku zaslat předem na adresu 
družstva, a to v termínu nejpozději dva dny před konáním schůze volebního obvodu. V této žádosti 
uvede základní údaje o sobě (jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo volebního obvodu, za který chce 
kandidovat), nebo může se svým požadavkem kandidovat vystoupit osobně přímo na schůzi 
volebního obvodu. 

Věříme, že jako člen ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou projevíte svůj 
zájem o řádný chod družstva tím, že se zúčastníte schůze svolané za účelem provedení voleb 
delegátů a jejich náhradníků, neboť bez jejich zvolení by družstvo nemohlo svolávat zasedání 
shromáždění delegátů - nejvyššího orgánu družstva a pro chod družstva přijímat zásadní rozhodnutí. 

                                                                        
                                                                       Ing. Zdeněk Štursa   
    předseda představenstva družstva 


