Městská část Praha - Ďáblice
Zastupitelstvo městské části
1.(ustavující) veřejné zasedání
dne 25. 11. 2010

USNESENÍ č.001/10/ZMČ
o zprávě registračního úřadu a k „Volebnímu řádu ustavujícího
zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Ďáblice”

Zastupitelstvo městské části Praha – Ďáblice
I.

II.

schvaluje
zprávu registračního úřadu o platnosti mandátů všech 15 zvolených členů
zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 a ověřuje ve smyslu § 50
zákona č. 131/2001 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
platnost volby u všech členů Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice,
kteří se účastní ustavujícího zasedání
schvaluje
pořad jednání a "Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské
části Praha – Ďáblice”, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Zdeňka Fišmistrová
zástupce starosty

Ing. Miloš Růžička
starosta

Příloha č. 1 k souhrnnému usnesení ZMČ ze dne 15. 11. 2010

VOLEBNÍ

ŘÁD

ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice
I. Společná ustanovení
1. Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice (dále jen
Zastupitelstva) volí postupně dva uvolněné zastupitele a to starostu městské části
Praha – Ďáblice a jednoho zástupce starosty městské části Praha - Ďáblice a další tři
neuvolněné členy rady. Volby se provádějí tajným hlasováním.

2. Písemné nebo ústní návrhy kandidátů předkládají členové Zastupitelstva návrhové a
volební komisi v časovém limitu stanoveném předsedajícím. Návrhová a volební
komise je povinna je zapsat na kandidátní listinu.

3. Každý navrhovaný kandidát je povinen se na vyzvání předsedy návrhové a volební
komise představit Zastupitelstvu a prohlásit, zda s kandidaturou souhlasí. Vyslovení
nesouhlasu anebo souhlasu s výhradou znamená vyškrtnutí z kandidátní listiny.

4. Volební a návrhová komise zabezpečí přípravu hlasovacích lístků, na kterých budou
zapsáni kandidáti navržení podle bodu 2., kteří vyslovili souhlas se svojí kandidaturou
podle bodu 3., seřazení podle abecedy a označení pořadovým číslem. Hlasovací lístky
opatřené úředním razítkem obdrží všichni členové Zastupitelstva spolu s úřední
obálkou.

II. Volba starosty městské části Praha - Ďáblice
1. Kandidáti na starostu městské části Praha - Ďáblice zapsaní na kandidátní listině mají
právo vystoupit se svým prohlášením v časovém limitu do 5 minut.

2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho
kandidáta, pro kterého člen Zastupitelstva hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na
kterém není zakroužkován žádný kandidát anebo na kterém je zakroužkován více
než jeden kandidát. Hlasovací lístek je člen Zastupitelstva povinen osobně vložit
v úřední obálce do urny.

3. Návrhová a volební komise provede sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží
hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. V případě, že žádný
z kandidátů neobdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva, uskuteční
se druhé kolo voleb, do něhož postupují 2 kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi
nejvyšší počet hlasů. Postupuje se obdobně jako při prvním kole.

4. V případě, že žádný kandidát neobdrží ani v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů
všech členů Zastupitelstva, volba starosty se opakuje s jinými kandidáty

III. Volba zástupce starosty městské části Praha - Ďáblice
1. Všichni kandidáti zapsaní na kandidátní listině mají právo vystoupit se svým
prohlášením v časovém limitu do 3 minut.

2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u toho
kandidáta, pro kterého člen Zastupitelstva hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na
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kterém není zakroužkován žádný kandidát nebo je zakroužkováno více kandidátů než
jeden. Hlasovací lístek je člen Zastupitelstva povinen osobně vhodit v úřední obálce
do urny.

3. Návrhová a volební komise provede sčítání hlasů. Zvolen je kandidát, který obdrží
hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.

4. Pokud nadpoloviční většinu hlasů neobdrží žádný kandidát, uskuteční se 2. kolo
voleb. Postupují do něj 2 kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů členů Zastupitelstva
v prvním kole.
Volba ve druhém kole se provádí analogicky jako v prvním kole.

5. V případě, že žádný kandidát neobdrží ani v druhém kole nadpoloviční většinu hlasů
všech členů Zastupitelstva, volba zástupce starosty se opakuje s jinými kandidáty

IV. Volba členů rady
1. Všichni kandidáti zapsaní na kandidátní listině mají právo vystoupit se svým
prohlášením v časovém limitu do 2 minut.

2. Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla na hlasovacím lístku u těch
kandidátů, pro které člen zastupitelstva hlasuje. Neplatný je hlasovací lístek, na
kterém není zakroužkován ani jeden kandidát anebo na kterém je zakroužkováno
více kandidátů, než je Zastupitelstvem schválený počet neuvolněných členů rady tj. 3.
Hlasovací lístek je člen zastupitelstva povinen osobně vhodit v úřední obálce do urny.

3. Návrhová a volební komise provede sčítání hlasů. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří
obdrží hlasy nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.

4. Pokud nadpoloviční většinu hlasů obdrží méně než 3 kandidáti, uskuteční se 2. kolo
voleb. Postupují do něj kandidáti, kteří se umístili do třetího místa. V případě rovnosti
počtu hlasů na třetím a dalších místech postupují všichni se stejným počtem hlasů.
5. Volba ve druhém kole se provádí analogicky jako v prvním kole s tím, že neplatný je
hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než kolik je ve druhém
kole voleno.

6. Pokud ani ve druhém kole není zvolen celkový počet 3 členů rady, uskuteční se třetí
kolo analogicky podle pravidel stanovených pro volby ve 2. kole.

7. V případě, že ani ve třetím kole není zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech členů
zastupitelstva požadovaný počet 3 členů rady, volba chybějících se opakuje s jinými
kandidáty.

V. Závěrečná ustanovení
1. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodujících o postupu do druhého či
dalšího kola voleb se zvyšuje o tyto kandidáty počet postupujících.
2. Výklad tohoto volebního řádu provádí návrhová a volební komise.

V Praze dne 2010-10-20
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