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I. 

Základní ustanovení 
1. ZMM na svém prvním ustavujícím zasedání volí ze svého středu  

• uvolněného starostu 

• uvolněné nebo neuvolněné místostarosty, z toho min. 1 uvolněného místostarosty 

• zbývající členy Rady města Modřice (dále jen „RMM“) 
2. RMM je pětičlenná a jejími členy jsou ze zákona o obcích starosta a místostarostové 
3. Volba je zásadně tajná, provádí se jednotlivě dle pořadí v čl. 1 a řídi ji volební komise. Volební 

komise je tříčlenná a je složená z členů zastupitelstva 
4. Právo volit a být voleni mají všichni zastupitelé s osvědčením, kteří složili zákonem 

předepsaný slib 
5. Předpokladem zvolení (tj. pozitivní volby) je získání nadpoloviční většiny hlasů z celkového 

počtu zastupitelstva, tj. min. 8 hlasů 
6. Dále zastupitelé volí předsedu Kontrolního a Finančního výboru 

 

II. 
Průběh volebního aktu 

1. Kandidáty na jednotlivé funkce navrhují členové zastupitelstva. Kandidáti jsou v navrženém 
pořadí napsáni každým zastupitelem na obdržený příslušně označený hlasovací lístek 

2. Hlasovací lístek každý zastupitel upraví tak, že škrtne kandidáty, které nevolí a ponechá 
maximálně jednoho. Takto upravený lístek vloží do volební schránky.  

3. Volební komise po každé jednotlivé volbě provede sečtení hlasů a ihned hlasitě vyhlásí 
výsledky, včetně oznámení, kolik bylo odevzdáno platných a neplatných hlasovacích lístků.  

4. Každý zvolený kandidát je řídícím zasedání vyzván k vyjádření, zda volbu přijímá. Nepřijímá-li 
ji, pokračuje volba s jinými kandidáty 

5. Není-li v prvním kole voleb zvolen starosta nebo uvolněný místostarosta, přeruší řídící 
zasedání na 30 min jednání ke schůzce s lídry jednotlivých stran i hnutí za účelem dosažení 
konsenzu. Poté se uskuteční druhé kolo volby. Nebude-li tato ani ve druhém kole pozitivní, 
opakuje se volba s jinými navrženými kandidáty. Tento postup se opakuje až do pozitivní 
volby 

6. Není-li v prvním kole volby zvolen neuvolněný místostarosta nebo zbývající člen rady, 
následuje neprodleně volba s jiným navrženým kandidátem, a to zase až do pozitivního 
zvolení. Je-li zvolen starosta i alespoň další dva členové Rady a další volba je patová, může 
Zastupitelstvo na návrh řídícího volbu přerušit a pokračovat v ní na dalším řádném zasedání 
dle tohoto volebního řádu. Tím vznikne prostor pro jednání a konsenzus voleních stran a 
hnutí. 

7. Na návrh řídícího zasedání nebo některého ze zastupitelů lze volbu předsedů výborů 
uskutečnit tajnou volbou.     
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Volba nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení pozitivního výsledku hlasování a prohlášením 
zvoleného, že volbu přijímá 

2. Nastanou-li procedurální pochybnosti či nutnost bezprostředně reagovat na vzniklou situaci, 
rozhodne zastupitelstvo hlasováním o dalším postupu. 



3. Volby budou ukončené přijetím usnesení o jejich právoplatnosti 
4. Průběh voleb a přesné výsledky jednotlivých hlasování jsou součástí zápisu z prvního 

(ustavujícího) a ostatních zasedání Zastupitelstva  
5. Tento volební řád byl schválen Zastupitelstvem města Modřice dne 05.11.2018. 

 
 
 
 
V Modřicích dne 05.11.2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Šiška 
starosta města         


