Volby do místních rad
Místní rada – Pravidla čl. 19
§ 1. Sdružení na místní úrovni řídí kolektivně rada. Místní radu tvoří členové zvolení
salesiány spolupracovníky místního společenství. Skládá se z vhodného počtu rádců –
obvykle tří až sedmi – a delegáta SDB jmenovaného provinciálem nebo delegátky FMA
jmenované provinciální představenou. Delegát/ka má stejné hlasovací právo jako ostatní
členové rady.
§ 2. Zvolení rádci zůstávají ve funkci tři roky a mohou být bez přerušení znovu zvoleni na
jedno další tříleté období.

Kdo volí a může být volen
 Zvolen může být člen MS se sliby, který nebyl v radě v posledních dvou volebních
obdobích.
 Volit může člen MS se sliby a delegát nebo delegátka MS.
 Volit nemůže sympatizant, předaspirant a aspirant.

Organizace voleb
 Je nutné respektovat příslušná ustanovení Stanov, Pravidel a Kodexu kanonického práva a
garantovat zásady svobodné volby, respektovat vůli většiny a zajistit souhlas zvolených
členů rady.
 Volby vyhlašuje a organizuje odstupující místní rada. V červnu oznámí členům MS termín
voleb a požádá je, aby o své kandidatuře přemýšleli a za volby se modlili.
 Vlastní volby proběhnou v září nebo říjnu.
 Je-li místní společenství členěno do skupin, je vhodné to při volbách zohlednit a předem
dohodnout princip zastoupení skupin v radě (viz. Pravidla čl. 18 §4).
 Pokud MR rozhodne, je v prvním kole možno volit korespondenčním způsobem.
Vyplněný hlasovací lístek v zalepené obálce označené jménem hlasujícího je nutno doručit
sekretáři MR nejpozději v den konání voleb před zahájením hlasování.
 Při volbě musí být přítomna nadpoloviční většina členů MS (korespondenční voliči se
do počtu nezapočítávají).
 Hlasovací lístek, na němž je označeno více kandidátů, než je v daném kole hlasování
přípustné, je neplatný.
 Nelze-li v daném kole mezi některými kandidáty při rovnosti hlasů rozhodnout, rozhoduje
se o zvolení či o postupu do dalšího kola podle věku (přednost má/mají starší).
 Volby probíhají tajně.
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Tříkolové volby
 V prvním kole každý volič na hlasovacím lístku zaškrtne nejvýše tolik jmen, kolik má být
členů MR (bez delegáta/ky). Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční počet
hlasů z celkového počtu hlasujících (včetně korespondenčních voličů).
 Ve druhém kole se volí stejným způsobem jako v prvním, postoupí do něj všichni dosud
nezvolení kandidáti. Maximální počet hlasů, který je možno udělit, se snižuje o počet již
zvolených členů MR. Do počtu hlasujících se již nezapočítávají korespondenční voliči.
 V případném třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů
(nemusí být nadpoloviční).
 Zvolení kandidáti musí s volbou vyjádřit veřejný souhlas.

Nově zvolená MR
 Po veřejném přijetí své volby se členové rady co nejdříve sejdou a určí, jak si mezi sebou
rozdělí úkoly. Rozdělení úkolů může být provedeno tajným nebo veřejným hlasováním.
 Je třeba zvolit:
- koordinátora (reprezentuje Sdružení navenek)
- hospodáře (spravuje majetek MS)
- sekretáře (vede agendu a archiv MR)
 Volí se opět tříkolově, při prvním a druhém hlasování je nutná nadpoloviční většina hlasů
(podrobněji viz Pravidla čl. 20 § 2).
 Nově zvolený koordinátor si může z členů MR vybrat svého zástupce.
 MR pověří jednoho ze svých členů odpovědností za formaci. Tuto odpovědnost bude
mít spolu s delegátem/kou, který/á je garantem salesiánského charismatu. Pokud
odpovědností za formaci nebude pověřen žádný člen rady, koordinátor po poradě
s delegátem/kou pověří touto službou některého člena MS.
 Nová rada přebírá odpovědnost od 1. listopadu aktuálního roku.
 Nový koordinátor oznámí co nejdříve výsledky voleb způsobem stanoveným provinciální
radou.
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