Městský obvod – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Volební řád Zastupitelstva MO Pardubice VI
§1
Úvodní ustanovení
1) Tento volební řád upravuje postup při volbě starosty městského obvodu, místostarosty
(místostarostů), dalších členů rady, předsedů a dalších členů výborů.
2) Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice VI (dále jen „zastupitelstvo“) postupuje při
volbách podle tohoto volebního řádu a platných zákonů, zejména z. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), která by se v důsledku novelizace dostala v rozporu s platnými právními
předpisy, se nepoužijí.
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§2
Společná ustanovení
Nerozhodne-li nově zvolené zastupitelstvo výslovně jinak, ustavující zasedání zastupitelstva a volby
v rámci něho zahájí a řídí předsedající. Tím je až do zvolení nového starosty nebo místostarosty
dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva.
Nově zvolený starosta se ujme dalšího řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva,
v odůvodněných případech je oprávněn pověřit řízením jiného člena zastupitelstva. Není-li
starosta zvolen, ujímá se řízení nově zvolený místostarosta.
Zastupitelstvo rozhodne hlasováním, zda bude volba probíhat formou veřejného nebo tajného
hlasování.
Na funkci starosty, místostarosty, dalších členů Rady městského obvodu Pardubice VI
(dále jen „rada“), předsedů výborů, člena volební komise a dohodovací skupiny mohou být
navrhováni pouze členové zastupitelstva.
§3
Volební komise
Pro organizaci voleb si zastupitelstvo ustavuje ze svých členů volební komisi. Do komise na
ustavujícím zasedání má právo delegovat jednoho svého zástupce každá volební strana,
která získala v zastupitelstvu zastoupení. Případná kandidatura na kteroukoliv volenou funkci
není překážkou členství ve volební komisi. Jména osob delegovaných do volební komise se
zaznamenají v zápise z jednání.
Volební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, jako první úkon si zvolí
svého předsedu. Předseda práci komise organizuje a řídí, jménem komise seznamuje
zastupitelstvo s výsledky voleb, eventuálně s dalšími závěry vzešlými z jednání komise.
O průběhu a výsledku voleb zpracovává volební komise protokol. V protokolu se uvede
označení voleb, seznam členů volební komise, seznam navržených kandidátů na konkrétní
funkci, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, v případě tajné volby počty odevzdaných
hlasovacích lístků, počty platných, event. neplatných hlasovacích lístků, konstatování
o zvolení kandidátů, případně další skutečnosti, které komise považuje za důležité.
Hlasovací lístek je platný, pokud je na něm čitelně uveden navržený kandidát (navržení
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kandidáti v případě volby dalších členů rady a výborů) a nesmí na něm být škrtáno. Prázdný
hlasovací lístek je platný, neboť vyjadřuje vůli člena zastupitelstva zdržet se hlasování.
5) Všichni členové volební komise mají právo na zaznamenání případných výhrad. Protokol podepisují
všichni členové volební komise. Podepsaný protokol je přílohou zápisu ze zasedání.
6) Mandát komise zaniká ukončením celého procesu daných voleb, a to i v případě, že nikdo
zvolen nebyl. Pro každé další volby je třeba ustavit komisi novou.
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§4
Dohodovací řízení
Není-li ani ve druhém kole zvolen příslušný funkcionář, předsedající vyzve volební strany
k delegování členů do dohodovací skupiny, do níž má právo vyslat jednoho svého zástupce každá
volební strana, která získala v zastupitelstvu zastoupení. Předsedající poté přeruší zasedání, aby
se mohlo konat dohodovací řízení.
Prvním bodem jednání skupiny je volba předsedy, může jím být kterýkoli její člen. Tuto
volbu řídí předsedající schůze zastupitelstva. Předseda je zvolen většinou hlasů všech členů
skupiny.
Předseda dohodovací skupiny řídí jednání skupiny a jejím jménem seznamuje zastupitelstvo
s výsledky dohodovacího řízení, eventuálně seznamuje s dalšími závěry vzešlými z jednání
skupiny.
Není-li ani po dohodovacím řízení zvolen příslušný funkcionář, další volba se nekoná. Členové
zastupitelstva hlasováním určí, zda bude zasedání pokračovat volbou dalších funkcionářů, či zda
bude přerušeno. Přeruší-li jednání, určí zároveň termín pokračování ustavujícího zasedání.

§5
Procedurální pravidla při volbách na zasedání zastupitelstva
1) Na ustavujícím zasedání zastupitelstva se hlasuje o jednotlivých úkonech v následujícím
pořadí:
- určení počtu místostarostů
- určení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva,
- volba starosty,
- volba místostarosty (místostarostů),
- volba dalších členů rady,
- zřízení finančního a kontrolního výboru,
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
- volba předsedy finančního výboru,
- volba předsedy kontrolního výboru,
- volba dalších členů finančního výboru,
- volba dalších členů kontrolního výboru.
2) Právo podávat návrhy obsazení volených funkcí mají zástupci jednotlivých volebních stran
v pořadí podle čísel, jak byly vylosovány na kandidátní listiny. Poté mají právo podávat své
návrhy všichni členové zastupitelstva v pořadí, ve kterém se přihlásili předsedajícímu. Vždy lze
podávat jen takové návrhy, které se týkají nejbližšího nadcházejícího hlasování.
3) Stejným způsobem dle odst. 2 se postupuje i v případě dalších voleb, pokud taková situace
nastane v průběhu volebního období.
§6
Stanovení počtu členů rady a počtu místostarostů
1) Počet členů Rady MO Pardubice VI je vzhledem k patnáctičlennému zastupitelstvu stanoven
v souladu se zákonem na pět členů. Starosta a místostarosta (místostarostové) jsou členy rady. Neníli zastupitelstvem výslovně schválen jiný postup, o dlouhodobém uvolnění členů
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zastupitelstva a stanovení počtu místostarostů se hlasuje veřejně.
2) O počtu místostarostů se hlasuje v opačném pořadí, než byly podány návrhy. Schválen je návrh,
který první získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, o ostatních se pak již
nehlasuje.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

§7
Volba starosty
Před volbou vyzve předsedající jednotlivé navržené kandidáty, aby se vyjádřili, zda s kandidaturou
souhlasí. Za projevení souhlasu se pokládá i souhlasné písemné vyjádření nepřítomného kandidáta,
které bylo předsedajícímu doručeno. Předsedající má povinnost toto písemné vyjádření přečíst
nahlas.
Navržený kandidát má právo na úvodní vystoupení před zahájením voleb. Toto úvodní
vystoupení by nemělo překročit limit 5 minut. Stane-li se tak, předsedající vyzve kandidáta
k urychlenému ukončení vystoupení, neučiní-li tak, odejme mu slovo. Kandidáti vystupují v pořadí,
v němž byly podány návrhy na jejich kandidaturu. Po skončení úvodních vystoupení zahájí
předsedající volby.
Veřejné hlasování řídí volební komise a o jednotlivých kandidátech se hlasuje v pořadí,
v jakém byli navrženi. V případě tajného hlasování napíše člen zastupitelstva na prázdný
hlasovací lístek jméno kandidáta, kterému dává svůj hlas. Po vložení hlasovacích lístků
všemi přítomnými členy zastupitelstva do hlasovací schránky, sečte volební komise hlasy
udělené jednotlivým kandidátům.
Starostou je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.
Zvolením do této funkce je zvolen i členem rady. Není-li žádný z kandidátů zvolen, uskuteční se
druhé kolo voleb.
Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů získaných v kole prvním.
Pokud se takto umístí více kandidátů se stejným počtem hlasů, postupují do druhého kola všichni
tito kandidáti.
V případě, že po oznámení výsledků prvního kola některý z kandidátů postupujících do kola
druhého od své kandidatury odstoupí, na jeho místo nastoupí další kandidát s následným nejvyšším
počtem hlasů. O jediném kandidátovi lze hlasovat teprve tehdy, jestliže již žádný další postupující
z prvního kola není.
Starostou je zvolen kandidát, který získá ve druhém kole nadpoloviční většinu hlasů všech
členů zastupitelstva. Není-li výslovně stanoveno jinak, druhé kolo se řídí zásadami pro kolo první.
Není-li starosta zvolen ani ve druhém kole, předsedající vyhlásí dohodovací řízení a dále se
postupuje podle §4.
Není-li ani poté starosta zvolen, pokračuje se dle § 4 odst. 4.

§8
Volba místostarosty (místostarostů)
1) Před volbou vyzve předsedající jednotlivé navržené kandidáty, aby se vyjádřili, zda
s kandidaturou souhlasí. Za projevení souhlasu se pokládá i souhlasné písemné vyjádření
nepřítomného kandidáta, které bylo předsedajícímu doručeno. Předsedající má povinnost
toto písemné vyjádření přečíst nahlas.
2) Navržený kandidát na místostarostu má právo na úvodní vystoupení před zahájením voleb.
Toto úvodní vystoupení by nemělo překročit limit 3 minut. Stane-li se tak, předsedající vyzve
kandidáta k urychlenému ukončení vystoupení, neučiní-li tak, odejme mu slovo. Kandidáti
vystupují v pořadí, v němž byly podány návrhy na jejich kandidaturu. Po skončení úvodních
vystoupení zahájí předsedající volby.
3) Veřejné hlasování řídí volební komise a o jednotlivých kandidátech se hlasuje v pořadí,
v jakém byli navrženi. V případě tajného hlasování napíše člen zastupitelstva na prázdný

3

4)
5)

6)
7)

1)

2)

3)
4)

5)
6)

1)
2)
3)
4)

hlasovací lístek jména kandidátů, kterým dává svůj hlas. Dát hlas může nejvýše takovému
počtu kandidátů, který odpovídá schválenému počtu místostarostů, jinak je hlasovací lístek
neplatný. Po vložení hlasovacích lístků všemi přítomnými členy zastupitelstva do hlasovací
schránky, sečte volební komise hlasy udělené jednotlivým kandidátům.
Místostarostou je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů všech členů
zastupitelstva. Zvolením do této funkce je zvolen i členem rady.
Není-li zvolen žádný nebo plný počet místostarostů, přistoupí se ke druhému kolu voleb. Do něho
postupuje tolik kandidátů z prvního kola, kolik jich ještě zbývá dovolit do stanoveného počtu
plus jeden další kandidát v sestupném pořadí podle počtu hlasů. V případě rovnosti počtu
hlasů postupují všichni kandidáti s počtem hlasů z prvního kola, který odpovídá postupovému
místu. Není-li takový počet kandidátů, postupuje jich méně. Ve druhém kole se postupuje
analogicky podle zásad pro kolo první.
Není-li místostarosta zvolen ani ve druhém kole, předsedající vyhlásí dohodovací řízení a dále se
postupuje podle §4.
Není-li ani poté místostarosta zvolen, pokračuje se dle § 4 odst. 4.
§9
Volba dalších členů rady
Před volbou dalších členů rady města vyzve předsedající jednotlivé navržené kandidáty, aby
se vyjádřili, zda s kandidaturou souhlasí. Za projevení souhlasu se pokládá i písemné vyjádření
nepřítomného kandidáta, které bylo předsedajícímu doručeno. V takovémto případě
předsedající písemné vyjádření kandidáta přečte.
Veřejné hlasování řídí volební komise a o jednotlivých kandidátech se hlasuje v pořadí,
v jakém byli navrženi. V případě tajného hlasování napíše člen zastupitelstva na prázdný
hlasovací lístek jména kandidátů, kterým dává svůj hlas. Dát hlas může nejvýše takovému
počtu kandidátů, který odpovídá zbývajícímu počtu členů rady, jinak je hlasovací lístek neplatný.
Po vložení hlasovacích lístků všemi přítomnými členy zastupitelstva do hlasovací
schránky, sečte volební komise hlasy udělené jednotlivým kandidátům.
Členem rady je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů všech členů
zastupitelstva.
Není-li zvolen v prvním kole žádný další člen nebo počet zvolených členů nedosahuje počtu
členů rady, který má být zvolen, přistoupí se k druhému kolu voleb. Do něho postupuje
tolik kandidátů s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola, kolik míst členů rady je třeba dovolit.
Současně s nimi postupuje do druhého kola tolik kandidátů s následným nejvyšším počtem hlasů,
kolik činí polovina míst členů rady, které je třeba dovolit, zaokrouhlených na celý počet směrem
nahoru.
Nejsou-li všichni členové rady zvoleni ani ve druhém kole, předsedající vyhlásí dohodovací řízení
a dále se postupuje podle §4.
Nejsou-li ani poté všichni členové rady zvoleni, pokračuje se dle § 4 odst. 4.
§ 10
Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů výborů
V souladu s § 117 zákona o obcích zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor,
jehož předsedou je vždy člen zastupitelstva.
V souladu s § 118 jsou tyto výbory nejméně tříčlenné.
Není-li zastupitelstvem výslovně schválen jiný postup, o zřízení výborů a stanovení počtu
jejich členů se hlasuje veřejně.
Dále se postupuje přiměřeně podle § 6.
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§ 11
Volba předsedů výborů
1) Před volbou vyzve předsedající jednotlivé navržené kandidáty, aby se vyjádřili, zda
s kandidaturou souhlasí. Za projevení souhlasu se pokládá i souhlasné písemné vyjádření
nepřítomného kandidáta, které bylo předsedajícímu doručeno. Předsedající má povinnost
toto písemné vyjádření přečíst nahlas.
2) Pro volbu předsedů výborů se použijí přiměřeně ustanovení § 8 odst. 3 - 7.
3) Zvolené výbory se po skončeném zasedání ujmou činnosti, pro kterou byl zřízeny. Jejich
činnost skončí uplynutím prvního dne, ve kterém se budou konat nové volby do
zastupitelstva, pokud zastupitelstvo v průběhu volebního období nerozhodne jinak.
§ 12
Volba dalších členů výborů
1) Pro volbu dalších členů výborů se použijí přiměřeně ustanovení § 9.
§ 13
Závěrečná ustanovení
1) Tímto volebním řádem se řídí i zřízení a volba jiných výborů, pokud je zastupitelstvo
hodlá zřídit.
2) Tímto se ruší volební řád, který nabyl účinnosti dne 11.11.2010.
3) Tento volební řád nabývá účinnosti dne 15.12.2010.

Milan Hromádko
starosta

Ing. Miroslav Rubeš, CSc.
místostarosta
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