VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
pro veřejné volby starosty, místostarosty a členů rady města
1) Volební komise
Volby řídí tříčlenná volební komise zvolená Zastupitelstvem. V čele komise stojí předseda zvolený
Zastupitelstvem.
2) Podávání návrhů:
Každý člen Zastupitelstva má právo na vyzvání předsedy volební komise podat ústně návrh (jméno
člena Zastupitelstva) na kandidáta pro výše uvedené funkce volené Zastupitelstvem.
Každý člen Zastupitelstva může podat jen tolik návrhů (jmen členů Zastupitelstva), kolik členů
Zastupitelstva bude do dané funkce voleno.
Podání návrhů je ukončeno předsedou volební komise. Dodatečné podávání návrhů v průběhu volby je
nepřípustné.
3) Průběh volby:
Po shromáždění návrhů oznámí volební komise členům Zastupitelstva, kteří členové byli navrženi na
volenou funkci a ověří souhlas navržených členů Zastupitelstva s kandidaturou. Oznámení a ověření
provede v abecedním pořadí kandidátů.
Předseda volební komise poté zopakuje o jaký typ volby, popřípadě kolo volby se jedná (volba
starosty, volba místostarosty atd.) a o kterém kandidátu se bude hlasovat. Hlasování bude provedeno
rovněž v abecedním pořadí kandidátů.
Všichni členové Zastupitelstva včetně navržených kandidátů hlasují zvednutím ruky.
4) Vyhodnocení výsledků voleb:
Sčítání hlasů provádí skrutátor volební komise. Hlasování se provádí na otázky v pořadí: pro, proti,
zdržel se.
Volební komise ověří výsledky hlasování a předseda komise oznámí výsledek volby.
5) Zvolení navržených kandidátů:
Kandidát navržený na funkci je zvolen, obdrží-li nejméně nadpoloviční většinu hlasů všech členů
Zastupitelstva. Jakmile bylo zvoleno tolik členů Rady města, kolik jich má být v Radě města obsazeno,
o dalších navržených kandidátech se již nehlasuje.
Neobdrží-li žádný z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, nebo jsou-li dosud volitelná
místa, proběhne další kolo volby do něhož postupují:
a) v případě, že je volbou obsazována funkce připadající na jeden mandát, dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů z předchozího kola;
b) v případě volby kolektivního orgánu navržení, dosud nezvolení kandidáti s tím, že volba se provádí v
pořadí od kandidátů, kteří získali v předchozím kole nejvíce hlasů, ke kandidátům, kteří v předchozím
kole získali nejnižší počet hlasů.
V případě, že by tímto způsobem postoupil do dalšího kola menší počet kandidátů, než je počet
volených míst, postup dle písm. a) a b) se neuplatní.
6) Přerušení volby, dohodovací řízení:
Nedojde-li ke zvolení nutného počtu členů Zastupitelstva do daných funkcí ani po třetím kole voleb,
má kterýkoliv člen Zastupitelstva právo podat návrh na přerušení volby s tím, že bude provedeno
dohodovací řízení včetně možnosti podání návrhů nových kandidátů nebo navrženo odložení
dokončení volby na další zasedání Zastupitelstva.
O návrhu na přerušení volby se rozhoduje bez rozpravy neprodleně po jeho vznesení. Návrh na
přerušení volby musí být schválen nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva.
7) Závěrečné ustanovení:
Tento Volební řád Zastupitelstva je přílohou Jednacího řádu, který byl schválen dne 21.12.2009.

VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KAMENICKÝ ŠENOV
pro tajné volby starosty, místostarosty a členů rady města
1) Volební komise
Volby řídí tříčlenná volební komise zvolená Zastupitelstvem. V čele komise stojí předseda zvolený
Zastupitelstvem.
2) Podávání návrhů:
Každý člen Zastupitelstva má právo na vyzvání předsedy volební komise podat ústně návrh (jméno
člena Zastupitelstva) na kandidáta pro výše uvedené funkce volené Zastupitelstvem.
Každý člen Zastupitelstva může podat jen tolik návrhů (jmen členů Zastupitelstva), kolik členů
Zastupitelstva bude do dané funkce voleno.
Podání návrhů je ukončeno předsedou volební komise. Dodatečné podávání návrhů v průběhu volby je
nepřípustné.
3) Průběh volby:
Po shromáždění návrhů oznámí volební komise členům Zastupitelstva, kteří členové byli navrženi na
volenou funkci a ověří souhlas navržených členů Zastupitelstva s kandidaturou. Oznámení a ověření
provede v abecedním pořadí kandidátů.
Předseda volební komise poté zopakuje o jaký typ volby, popřípadě kolo volby se jedná (volba
starosty, volba místostarosty atd.) a o kterém kandidátu se bude hlasovat. Volební komise vydá všem
členům Zastupitelstva hlasovací lístky, které obsahují jména všech navržených kandidátů, sestavená v
abecedním pořádku.
Členové Zastupitelstva provádějí volbu označením vybraného kandidáta křížkem před jeho jméno.
4) Vyhodnocení výsledku voleb:
Volební komise vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky.
Hlasovací lístky, u nichž je označeno více kandidátů, než je možno volit, komise vyřadí jako neplatné.
Hlasovací lístky nevyplněné se považují za zdržení se hlasování.
U ostatních hlasovacích lístků provede komise sečtení hlasů a předseda komise oznámí výsledek volby.
5) Zvolení navržených kandidátů:
Kandidát navržený na funkci je zvolen, obdrží-li nejméně nadpoloviční většinu hlasů všech členů
Zastupitelstva.
Neobdrží-li žádný z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, nebo jsou-li dosud volitelná
místa neobsazena, proběhne další kolo volby do něhož postupují dosud nezvolení navržení kandidáti.
6) Přerušení volby, dohodovací řízení:
Nedojde-li ke zvolení nutného počtu členů Zastupitelstva ani po pátém kole volby, má kterýkoliv člen
Zastupitelstva právo podat návrh na přerušení volby s tím, že bude provedeno dohodovací řízení
včetně možnosti podání návrhů nových kandidátů nebo navrženo odložení dokončení volby na dalším
zasedání Zastupitelstva. O návrhu na přerušení volby se rozhoduje bez rozpravy neprodleně po jeho
vznesení. Návrh na přerušení volby musí být schválen nadpoloviční většinou všech členů
Zastupitelstva.
7) Závěrečné ustanovení:
Tento Volební řád Zastupitelstva je přílohou Jednacího řádu, který byl schválen dne 21.12.2009.

