Příloha č. 1
k Jednacímu řádu zastupitelstva
Volební řád
pro volby uvolněných členů zastupitelstva a členů rady MČ Brno-Líšeň
( dále jen zastupitelstvo, resp. rada )
I. Volební komise
I.1. Členové komise
a) Členy volební komise mohou být pouze členové zastupitelstva. Členy komise má právo
navrhnout každá politická strana, hnutí či koalice, která má zastoupení v zastupitelstvu,
nebo kterýkoliv člen zastupitelstva. Členem komise nemůže být kandidát na volenou
funkci.
b) Volební komise má zpravidla pět členů
c) O členech volební komise hlasuje zastupitelstvo veřejně, zdvižením ruky. Předseda volební
komise je jmenován z řad již odsouhlasených členů volební komise zastupitelstvem
veřejně, zdvižením ruky. Volební komise, jakož i předseda komise jsou zvoleni, pokud
obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. Po svém zvolení řídí předseda
komise její činnost podle schváleného volebního řádu. Schválení členové volební komise a
předseda volební komise jsou uvedeni v usnesení ZMČ.
d) Práce volební komise začíná okamžikem jejího zvolení. Tato pracuje odděleně, připravuje
volby v souladu s volebním řádem, a dozírá na jejich průběh.
e) Členové komise sčítají hlasy a podepisují zápis o výsledku voleb.
I.2. Předseda komise
a) Předseda komise řídí volby, dozírá na jejich průběh, na sčítání hlasů, přijímá a řeší případné
námitky.
b) Oznamuje výsledek voleb.
c) Předává zápis o výsledku voleb podepsaný všemi členy komise zapisovatelce ZMČ jako
přílohu k usnesení a zápisu o průběhu zasedání ZMČ.
II. Druh volby
II.1. Ustavující volba
Ustavující volbou se rozumí volba funkcí na počátku funkčního období. Struktura je popsána níže
pod písmeny a) až d). Zastupitelstvo volí z řad svých členů funkce v pořadí :
a) starosta
b) I.místostarosta
c) II.místostarosta
d) ostatní členové rady

- počet volených 1
- počet volených 1
- počet volených 1
- počet volených podle schváleného počtu členů rady pro dané
volební období

Zastupitelé zvolení do výše uvedených funkcí pod písm. a) až d) tvoří radu MČ .

II.2. Doplňková volba
Doplňkovou volbou se rozumí volba pouze té funkce v průběhu funkčního volebního období,
kterou zvolený člen ZMČ nebude z jakéhokoliv důvodu nadále vykonávat.
Pro volbu rady platí, že je volen takový počet, který je shodný s počtem členů, kteří svou funkci
nadále nebudou vykonávat.
III. Způsob hlasování
Všechny volené funkce popsané v článku II.1., tedy starosta, místostarostové a členové rady se volí
tajným hlasováním, pokud se zastupitelstvo neusnese jinak.
Volbu lze provést i veřejným hlasováním, tj. zvednutím ruky pro navrženého kandidáta, v případě,
že s tímto veřejným hlasováním souhlasí nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
IV. Kandidáti na obsazení funkcí volených zastupitelstvem
Kandidátem na volenou funkci může být pouze člen zastupitelstva.
a) Kandidáti na obsazení jakékoliv funkce volené zastupitelstvem jsou navrhováni :
- zástupci politických stran, hnutí či koalic, které mají zastoupení v zastupitelstvu
- jednotlivci z řad členů zastupitelstva
b) Kandidát je oprávněn
- přijmout kandidaturu
- vzdát se kandidatury bez uvedení důvodu
c) Kandidát, který přijme kandidaturu na volenou funkci :
- představí se ostatním členům zastupitelstva se stručným životopisem
- přednese stručný program, s nímž se uchází o volené místo v časovém limitu do pěti minut
V. Způsob volby
a) Tajný způsob volby
b) Veřejné hlasování
Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro navrženého kandidáta, zdržel se a proti
navrženému kandidátovi.
Navržení kandidátů se provádí dle č. IV. Kandidáti na obsazení funkcí volených zastupitelstvem.
Hlasování o navržených kandidátech probíhá v pořadí v jakém byly návrhy podány.
Hlasující může dát svůj hlas v případě volby starosty a I. a II. místostarosty pouze jednomu
z navržených kandidátů.
Při volbě členů rady se hlasuje samostatně o každém jednotlivém navrženém kandidátovi.
Zvolen je kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
Po skončení hlasování vyhlásí předseda volební komise výsledky hlasování.
a) Tajný způsob volby
Tajné hlasování se provádí hlasovacími lístky.
V.1. Hlasovací lístek (viz příloha č.2 k Jednacímu řádu zastupitelstva) obsahuje údaje :
- volená funkce
- počet volených

- jména kandidátů
Jména kandidátů se na hlasovacím lístku seřadí podle pořadí, v jakém budou navrhováni.
V.2. Voličem pro volbu funkcí popsaných v článku II. je každý člen zastupitelstva, tedy i kandidát
na některou z volených funkcí.
Při ustavující volbě volič na hlasovacím lístku může vyznačit maximálně tolik kandidátů, kolik činí
počet volených, viz II.1. a), b), c), d), jinak je hlasovací lístek neplatný.
Při doplňkové volbě volič může vyznačit maximálně takový počet kandidátů, který je shodný
s počtem členů, kteří svou funkci nadále nebudou vykonávat.
Za platný hlas považuje zakřížkování v okénku , umístěném před pořadovým číslem a jménem
voleného kandidáta, a současně nepřekročení stanoveného počtu volených.
Hlasovací lístek označený razítkem ÚMČ předává předseda volební komise každému voliči, který
potvrdil převzetí do prezenční listiny svým podpisem. Zastupitel vyplní hlasovací lístek za volební
zástěnou a vhodí jej do přenosné urny. Předseda komise po dotazu na členy zastupitelstva, zda
všichni využili svého práva volby, otevře urnu a zabezpečí vyhodnocení hlasování .
VI.Postup při volbě
Volba může probíhat ve dvou kolech.
Volba starosty, I. místostarosty a II. místostarosty probíhá samostatně, o každém se hlasuje zvlášť.
Volba ostatních členů rady probíhá společně, hlasuje se o všech navržených kandidátech.
a) 1. kolo voleb
Volební komise zapíše každému kandidátovi počet obdržených platných hlasů.
Stanoví se pořadí jednotlivých kandidátů seřazených od nejvyššího počtu získaných hlasů po
nejnižší. V případě shodnosti počtu obdržených hlasů u dvou či více kandidátů rozhoduje o pořadí
dodatečné hlasování mezi těmito kandidáty, avšak těmto zůstává původní počet obdržených
hlasů, tedy na pořadí před nimi a za nimi to nemá vliv. V případě, že shodný počet obdržených
hlasů u dvou či více kandidátů nemá vliv na zvolení některého z kandidátů nebo jejich postup do
druhého kola, potom se dodatečné hlasování neprovádí, a zaznamená se jim shodné pořadí.
Pokud obdrží kandidát na starostu nebo na I. či II. místostarostu již v prvním kole nadpoloviční
většinu hlasů všech členů zastupitelstva, potom je zvolen a druhé kolo odpadá.
Pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva kandidáti na funkci ostatních
členů rady v počtu, který odpovídá počtu volených členů, potom jsou tito zvoleni a druhé kolo
odpadá. V případě, že nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva obdrží více kandidátů
než činí počet volených, rozhoduje o jejich zvolení pořadí podle počtu obdržených hlasů, v případě
shody obdržených hlasů dodatečné hlasování.
b) 2. kolo voleb pro volbu starosty, I. a II. místostarosty
Do druhého kola voleb postupují kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva a pokud současně volená funkce nebyla obsazena.
Do druhého kola postupují z prvního kola pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených
hlasů.
c) 2. kolo voleb pro volbu rady
Do druhého kola voleb postupují kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva a pokud současně volená funkce nebyla obsazena.

Do druhého kola postupuje z 1. kola takový počet kandidátů, který je maximálně dvojnásobkem
počtu neobsazených funkcí, v pořadí podle nejvyššího počtu obdržených hlasů.
d) Pokud se ani po 2. kole voleb nepodaří obsadit stanovený počet volených funkcí z navržených
kandidátů, budou podány nové návrhy. Po podání nových návrhů probíhá volba v cyklu počínaje
1. kolem voleb.
VII. Dokumentace
Průběh voleb je zaznamenán nejprve do příloh k zápisu, které jsou vypracovány ke každému druhu
volby zvlášť s uvedením všech kandidátů a jejich dosažených výsledků . Do zápisu se uvedou již
jen zvolení členové zastupitelstva podle jednotlivých funkcí, a další údaje níže popsané.
VII. 1. Přílohy k zápisu o výsledku voleb
Přílohou k zápisu o výsledku voleb se rozumí písemný zápis, který obsahuje níže uvedené údaje ke
každému druhu volby zvlášť :
druh volby
kolo volby
jmenovitý seznam všech navržených kandidátů na volenou funkci
počet získaných platných hlasů každého z kandidátů na volenou funkci
pořadí jednotlivých kandidátů seřazených od nejvyššího počtu získaných hlasů po nejnižší
údaj o tom, zda kandidát byl zvolen, či nikoliv
VII. 2. Zápis o výsledku voleb
Zápis o výsledku voleb obsahuje následující údaje :
počet přítomných členů zastupitelstva
počet vydaných hlasovacích lístků pro volbu příslušné volené funkce
počet odevzdaných hlasovacích lístků pro volbu příslušné volené funkce
počet platných hlasovacích lístků pro volbu příslušné volené funkce
jméno zvoleného zastupitele pro každou z volených funkcí, s uvedením jeho příslušnosti k
politické straně, a počet získaných platných hlasů
zaznamenání skutečnosti, zda byly podány námitky k průběhu voleb a výsledkům hlasování
datum, podpis předsedy a všech členů volební komise
VIII.Závěrečná ustanovení
VIII.1. Schválený volební řád, stejně tak i zápis o výsledcích voleb a všechny jeho přílohy jsou
dokumentací ustavujícího zasedání zastupitelstva, jehož archivaci zabezpečí zapisovatelka.
VIII.2. Výsledek voleb s uvedením počtu získaných hlasů u jednotlivých zvolených uvolněných
členů zastupitelstva a radních je uveden v usnesení.
VIII.3. Případné schválené změny volebního řádu nabývají účinnosti okamžitě po jejich schválení
zastupitelstvem.
Schváleno dne 29.1.2015 na VII./3. zasedání ZMČ

