
  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HŘÍCHOVICÍCH 

 

 

Volební valná hromada 2019 
 

PRAVIDLA  
 

 
Volby výboru SDH Hříchovice pro období 2020 až 2024 budou probíhat dle následujících 
postupů a pravidel (viz závěry ze schůze výboru SDH ze dne 5. 11. 2019). Tato pravidla 
budou odsouhlasena plénem při volební valné hromadě. 
 

� Volební valná hromada se uskuteční v neděli 29. prosince 2019 od 8.00 do 12.00 na 
dupárně. 

� Volit mohou všichni členové SDH, kteří nejpozději v den voleb dovrší věk 15 let. 
� Volen může být každý člen sboru, který ke dni nástupu do funkce (1. ledna 2020) 

dovrší věk 18 let. 
� Výbor před volební valnou hromadou navrhne volební komisi. Bude odsouhlasena 

plénem při volební valné hromadě. 
� T. Wurm do 10. 11. 2019 obejde a kontaktuje členy SDH a každému poskytne lístek 

se seznamem volených funkcí. Každý člen může písemně navrhnout na každou funkci 
max. dva členy sboru a anonymně odevzdat do zalepené urny. Lístky nemusí 
odevzdávat osobně. Lístky bude vybírat T. Wurm a to nejpozději do 30. 11. 2019. 

� Kandidátem bude každý, kdo bude navržen alespoň jednou. 
� Před volbami všichni kandidáti potvrdí souhlas se svou kandidaturou, kdo nepotvrdí, 

bude vyškrtnut. Seznam oficiálních kandidátů bude zveřejněn v neděli 1. 12. 2019. 
� Jeden člen může kandidovat na více funkcí. Bude-li do jedné z nich zvolen, bude 

vyškrtnut z kandidátek na další funkce. 
� Funkce budou voleny postupně a to v pořadí starosta, velitel sboru, náměstek starosty, 

hospodář, jednatel a vedoucí mládeže. 
� Velitel JSDHO (jmenuje starosta obce) je členem výboru SDH automaticky – tzv. 

nevolený člen (momentálně funkci vykonává Jaroslav Sokol). 
� Volby budou tajné, každý volič při každé volbě bude muset za „plentu“. 
� Tajná volba proběhne i u funkcí s jediným kandidátem. 
� Každá funkce bude volena jednokolově. Kdo získá větší počet hlasů, stává se 

vítězem. V případě rovnosti hlasů nejúspěšnějších kandidátů proběhne diskuse a 
druhé za účasti pouze těchto kandidátů. Zopakuje-li se rovnost hlasů, odloží se volby 
na další valnou hromadu. Již zvolení kandidáti do vyšších funkcí zůstávají, 
pokračovat se bude volbou do funkce, na níž se to „zaseklo“.  

� Volební lístky budou vydávány před každým volebním kolem. 
� Není stanovena žádná minimální volební účast.     
 

 
Zapsal T. Wurm 


