PŘIHLÁŠKA KANDIDÁTA
do voleb Představenstva a Kontrolní komise „STŘED“, bytové družstvo,
které se uskuteční v rámci Volební členské schůze dne 15. 12. 2021
Volí se 3 členi Představenstva družstva a 3 členi Revizní komise
1. Do orgánů bytového družstva mohou být voleni a členy těchto orgánů mohou být pouze členové bytového
družstva. Každý člen voleného orgánu má při hlasování v tomto orgánu 1 hlas. Výkon funkce člena voleného
orgánu je výkonem osobní povahy. V případě společného členství manželů může kandidovat a být volen pouze
jeden z nich. Při hlasování mají jeden společný hlas.
2. Členem voleného orgánu může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je svéprávná,
bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou
provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem voleného orgánu družstva nemůže být
ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o orgánech právnické osoby v NOZ a v ZOK.
3. Člen, který má být volen do orgánu bytového družstva, je povinen družstvo informovat, zda ohledně jeho
majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu,
bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní
korporace.
4. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu bytového družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při
podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu
bytového družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou. V ostatním v této záležitosti platí ustanovení ZOK o
pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace (§ 51 až § 53 ZOK).
5. Funkční období volených orgánů je 5 (slovy: pět) let. Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům
stejně. Člen bytového družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně.

*) Kandiduji do PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA a prohlašuji, že splňuji výše uvedené podmínky.
Jméno:
Podpis a datum:

*) Kandiduji do KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA a prohlašuji, že splňuji výše uvedené
podmínky.
Jméno:
Podpis a datum:

*) nehodící se škrtněte

Přihlášky kandidáta zašlete e-mailem na annatomaskova@seznam.cz nebo do poštovní
schránky „STŘED“, bytové družstvo, tak, aby byly doručeny do 10. 12. 2021.
(V krajním případě lze předat přihlášku kandidáta při prezentaci na ČVS 15. 12. 2021).

(vyplní volební komise)
Počet hlasů:

Za volební komisi jméno, podpis a datum:

