Obec Starkoč
Volební řád
pro volbu orgánů obce
Zastupitelstvem obce Starkoč

Článek I.
Úvodní ustanovení
Tento volební řád upravuje volbu starosty obce (dále jen "starosta"), místostarosty či místostarostů
obce (dále jen "místostarosta"), a dále volbu členů a předsedů výborů zastupitelstva obce (dále jen
"výbory") zastupitelstvem obce (dále jen "zastupitelstvo"). Podle tohoto řádu postupuje
zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání i řádném zasedání po celou dobu činnosti zastupitelstva.

Článek II.
Způsob volby
Starosta, místostarosta, členové i předsedové výborů se volí přímou volbou. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva se vždy volí v pořadí :
starosta
místostarosta
předsedové a členové výborů

Článek III.
Volební komise
1.
2.

Organizaci voleb zajišťuje a za jejich řádný průběh odpovídá volební komise.
Členové volební komise jsou voleni členy zastupitelstva veřejným hlasováním (dále jen
"aklamace"), přičemž zastupitelstvo určí, zda bude volba provedena jednotlivě, nebo zda celá
volební komise bude volena jedním hlasováním.

Článek IV.
Volba starosty a místostarosty
1.

2.

Volba starosty a místostarosty probíhá samostatně, tajným hlasováním, dvoukolovým
způsobem. Pokud některý z kandidátů získá již v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva, je zvolen, pokud ne, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů z prvního kola. Ve druhém kole musí kandidát pro zvolení získat nadpoloviční
většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
Pokud není zvolen starosta nebo místostarosta v prvním ani druhém kole, předsedající

3.

vyzve členy zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro
dohadovací řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dojde-li k dohodě, která
nasvědčuje tomu, že některý z členů zastupitelstva získá potřebnou většinu hlasů, aby mohl
být zvolen starostou nebo místostarostou, předsedající obnoví přerušené zasedání a
proběhne nová volba podle odst. 1 tohoto článku.
Není-li zvolen starosta nebo místostarosta ani po dohadovacím řízení, může proběhnout
další volba až na příštím zasedání zastupitelstva.

Článek V.
Volba předsedy a členů výboru
1.
2.
3.

Volba předsedy a ostatních členů výboru probíhá společně, aklamací, jednokolovým způsobem.
Pokud návrh na složení výboru získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, je
výbor zvolen.
Jestliže výbor jako celek zvolen není, hlasuje se jednotlivě o předsedovi a každém členu výboru
a pro zvolení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů zastupitelstva.

Článek VI.
Tajná volba
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Určený člen volební komise provede vždy zahájení volby. Členové volební komise rozdají
členům zastupitelstva hlasovací lístky podle toho, zda se jedná o volbu starosty, místostarosty
tohoto volebního řádu.
Volební lístky musí být v případě dvoukolového systému voleb odlišeny pro první a druhé kolo
volby.
Jednotliví členové zastupitelstva či zástupci volebních stran přednesou svůj, nebo společný
návrh s jinou volební stranou na kandidáta pro funkci, do které probíhá volba Členové
zastupitelstva nejsou těmito návrhy vázání a volí ze všech kandidátů uvedených na hlasovacím
lístku.
Vlastní volba probíhá tak, že člen zastupitelstva osobně označí (zakřížkuje) na volebním lístku
rámeček vedle jména a příjmení kandidáta pro funkci, do které probíhá volba. Při volbě
starosty nebo místostarosty označí každý pouze jedno jméno pro danou funkci, v případě
označení více kandidátů je hlasovací lístek neplatný..
Platnost hlasovacího lístku posuzuje volební komise.
Označený volební lístek vloží každý ze členů zastupitelstva osobně do zapečetěné a uzamčené
volební schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní bez určení pořadí.
Volební komise za účasti všech svých členů a bez přítomnosti třetích osob odemkne a rozpečetí
volební schránku a spočítá odevzdané volební lístky.
Volební komise sestaví pořadí kandidátů do jednotlivých funkcí dle počtu odevzdaných platných
hlasů.
Určený člen volební komise vyhlásí výsledek volby a přečte usnesení zastupitelstva, které
potvrdí volbu.

Článek VII.

Volba aklamací
1.

2.

Předsedající provede vždy zahájení volby. Jednotliví členové zastupitelstva nebo
zástupci volebních stran přednesou svůj, nebo společný návrh s jinou volební stranou na
kandidáta pro funkci, do které probíhá volba.
Předsedající nechá hlasovat o předloženém návrhu, vyhlásí výsledek a zastupitelstvo potvrdí
volbu svým usnesením.

, Článek 10

Závěrečná ustanovení
1.
2.

V případě, že probíhá na řádném zasedání zastupitelstva volba pouze aklamací, není nutno
ustanovit volební komisi a volbu řídí předsedající v souladu s touto směrnicí.
Tento volební řád je součástí jednacího řádu Zastupitelstva obce Starkoč schváleného pod č.
usnesení ……….. dne 9.11. 2010

____________________

____________________

starosta

místostarosta

