
P 0 Z V Á N KA

NA  UST  AVUJICI  ZASEDANI

ZASTUPITELSTV  A  MESTA  SOBESLAVI,

které  se koná  v úterý  18.  října  2022  od 18.00  hodin

ve velkém  sále  Kulturního  domu  města  Soběslavi

Složení  slibu  zvolenými  členy  zastupitelstva  města.

Program  jednání:

1. Volba  volební  a návrhové  komise

2. Volba  starosty  města

3. Volba  místostarosty  města

4. Volba  členů  rady  města

5. Zřízení  finančního  výboru

6. Zřízení  kontrolního  výboru

7. Zpráva  návrhové  a volební  komise

Ing.  Jindřich  Bláha  v. r.

dosavadní  starosta  města  Soběslavi



Členům  Zastupitelstva  města  Soběslavi!

V Soběslavi  10. 10. 2022

Před jednáním  ZM  bude  všem  zvoleným  členům  Zastupitelstva  města  Soběslavi  vydáno

tajemníkem  MěÚ Ing.  Radkem  Bryllem  osvědčení  o zvolení.

Před  projednáváním  programu  jednání  dojde  ke složení  slibu  zvolenými  členy  zastupitelstva

města.

Znění  slibu  - e) 69 odst.  2 zákona  o obcích  č. 128/2000  Sb.:

,,Slibuji  věrnost  Ceské  republice.  Slibuji  na svou  čest a svědomí,  že svoji  funkci  budu

vykonávat  svědomitě,  v zájmu  města  a jeho  občanů  a řídit  se Ústavou a zákony  Ceské

republiky."

Předsedající (dosavadní starosta Ing. Jindřich Bláha) slib přečte a složí jej dle % 69 odst. 3
zákona  o obcích  jako  první.  Potom  postupně  vyzývá  vabecedním  pořadí  zvolené  členy

zastupitelstva  města,  aby složili  slib (,,slibuji':  podpis).  Nepřítomní  členové  zastupitelstva

města  složí  předepsaný  slib  na příštím  zasedání.

Program  jednání:

1.  Volba  volební  a návrhové  komise

2. Volba  starosty  i'něsta

3. Volba  místostarosty  města

4. Volba  členů  rady  města

5. Zřízení  finančního  výboru

6. Zřízení  kontrolního  výboru

7. Zpráva  náwhové  a volební  komise

Předsedající  nechá  schválit  program  a navrhne  dva  členy  zastupitelstva  města  jako

ověřovatele  zápisu  a určí  pracovníka  MěÚ, který  provede  zápis  z jednání.

K  bodu  č. l-  Volba  volební  a návrhové  komise

K  volbě  starosty,  místostarosty  a dalších  členů  rady  města  zvolí  zastupitelstvo  města  volební

komisi.  Kpřípravě  usnesení  pak návrhovou  komisi.  Funkce  obou  komisí  lze sloučit.  Ve

volební  komisi  nemohou  být  členové  ZM,  kteří  budou  na toi'nto  jednání  ZM  voleni.

V  příloze:

'  Volební  řád  Zastupitelstva  města  Soběslavi

K  bodu  č. 2, 3, 4 -  Volba  starosty,  místostarosty  a ělenů  rady  města

Předsedající  dá hlasovat,  zda-li  funkce  starosty  a jednoho  místostarosty  bude  vykonávána  jako

uvolněná  či neuvolněná  a zopakuje  způsob  volby.  Pro tajnou  volbu  je připravena  volební

schránka  a hlasovací  lístky.

Předsedající  vyzve  zástupce  volebních  stran  (z řad  členů  ZM)  k podání  náwhů.

Předsedající  ověň,  zda navržení  souhlasí  s kandidaturou  a podle  odhlasovaného  způsobu

volby  je  provedena  volba  starosty  města.

l



Volební  komise  oznámí  výsledek  s těmito  variantami:

l)  Přís1ušnýkandidátzískalnadpolovičnívětšinuh1asů,tj.jezvolenstarostou.

2)  Zádný  z kandidátů  nezískal  nadpoloviční  většinu  hlasů  členů  zastupitelstva  města,

a proto  je  nezbytné  přikročit  k dalšímu  kolu.

Volba  místostarosty  probíhá  obdobně  jako  volba  starosty.

Volba  členů  rady  města  probíhá  obdobně  jako  volba  starosty  a místostarosty.  Počet  členů

Rady  města  Soběslavi  je sedm.  Starosta  a místostarosta  se svým  zvolením  stávají  členy  rady

města,  tzn.,  že se volí  pět  členů  rady  města.

K  bodu  č. 5 a 6 -  Zřízení  finančního  a kontrolního  výboru

V souladu  s S, 117  zákona  č. 128/2000  Sb. o obcích  musí  zastupitelstvo  města  zřídit  finanční  a

kontrolní  výbor.  Členy  uvedených  výborů  nemohou  být  starosta,  místostarosta,  tajemník,  ani

osoby  zabezpečující  rozpočtové  a účetní  práce  na městském  úřadu  (g 119 odst. l zákona

č. 128/2000  Sb. o obcích).  Finanční  a kontrolní  výbor  má nejméně  3 členy.  Vminulých

volebních  obdobích  měl  finanční  a kontrolní  výbor  v Soběslavi  vždy  5 členů.

Předsedou  výboru  je  vždy  člen zastupítelstva  města  a je proto  vhodné  hlasovat  zvlášť

o předsedovi  výboru  a zvlášť  o členech  výboru.  Návrhy  na složení  kontrolního  a finančního

výboru  podávají  zástupci  volebních  stran.

K  bodu  č. 7 -  Zpráva  návrhové  a volební  komise

Rekapitulace  průběhu  zasedání,  ukončení  jednání.
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VOLEBNÍ ŘÁD

ZASTUPITELSTVA  MESTA  SOBESLAVI

Článek  l

'Úěel a použití  řádu

1) Volební  řád dává  podrobná  pravidla  pro každou  volbu  v Zastupitelstvu  města  Soběslavi.

Pokud  v tomto  řádu  néní  jednoznačně  a závazně  určen  postup  jednání,  rozhoduje  o něm

zastupitelstvo  města  většinou  hlasů  svých  členů.

2) Volby  se konají  na řádném  zasedárff  zastupitelstva  města,  kde  je přítomna  nadpolovičrff

většina  všech  jeho  členů.

Článek  2

Způsob  volby

1) Volba  se provádí  tajně  volebními  listinami.  ZastupiteIstvo  města  může  většinou  hlasů  svých

členů  rozhodnout  o veřejném  způsobu  volby  (aklamací).

2) Každá  volba  se provádf  samostatně.  V  případě,  že se jedná  o volbu  vfce členů  jeďnoho

orgánu,  mohou  se volit  všichni  členové  společně.

Clánek  3

Volební  komise

l)  Volební  komise  řídí  a organizuje  volby.

2) Volební  komise  je tří  až pěti  členná  a vzejde  z přítomných  návrhů  volebních  stran.  Členem

kornise  může  být každý  člen  zastupitelstva  města,  kandidatura  je  však neslučitelná

s členstvím  ve volební  komisi.  V  případě,  že bude  člen  komise  kandidován,  volební  strana

navrhne  a zastupitelstvo  města  schválí  nového  člena  volební  komise.

3) Složení  volební  komise  schválí  zastupitelstvo  města  nadpoloviční  většinou  hlasů  svých  členů.

4) Volební  komise  si ze svých  členů  vylosuje  předsedu.  Losování  řídí  předsedající.

Článek  4

Kandidatura

l)  Kandidáti  se navrhují  přímými  návrhy.  Návrhy  je nutné  předIožit  předsedajícímu  písemně.

Návrh  kandidátů  předkládají  volební  strany  a členové  zastupitelstva  města.

Článek  5

Kandidátní  listina

l)  Kandidátní  listina  je  universální  a jsou  na ní uvedena  jména  všech  členů  zastupitelstva  města.

2) Před  jménem  člena  zastupitelstva  města  jsou  vyznačeny  dva  čtverce.

3) Do prvnfho  čtverce  vyznačí  volební  komise  křížkem  kandidaturu  člena  zastupitelstva  města

na volenou  funkci.

4) Volební  komise  vyplnď  a podpisem  autentizuje  volební  listinu.

Článek  6

Postup  při  voIbách

1) Předsedající  ohlásí,  na kterou  funkci  se bude provádět  volba  a jaké  kandidatury  mu byly

předloženy.

2) Volební  komise  připraví  volebrrí  listiny  a rozdá  je  členům  zastupitelstva  města.
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3) Členové  zastupitelstva  města  vyznačí  za plentou  svoji volbu a listinu  vhodí do volební

scliránky.

4) Volba  se provádí  křížkei'ii  do drul-iého  čtverce  před  jménem  kandidáta.

5) V případě,  že volič  označí křížkein  více,iinen,  než n'iá být zvoleno, jsou jeho hlasy neplatné.

6) Volba  neozíiačeného  kandidáta.je  neplatíiá.

C]ánek  7

Sěítání  hNasů a vyhlášeíui  výs!leďků

1) Sčítání  hlasťi  provádí  volební  koinise.

2) K platnosti  volby  je  třeba,  aby  pro  ni  hlasovala  nadpoloviční  většina  všech členů

zaSŤupltelStVa  1l]CSta.

3) Nedosál"ine-li I+ři samostatné  volbě nikdo z kandidátů nadpoloviční většiny l'ilasů, přistoupí se

k ižší  volbě  ze dvou  kanclidátťi,  kteří  získali  nejvíce  hlasů.

4) V případě,  že i při ižší VOll)ě nezíská  žádný  kandidát  nadpoloviční  většinu  l"ílasů,  koná se

nová  volba  z nových  kandidátči.  Jestliže  při skupinové  volbě nedosáhne  potřebný  počet

kandidátů  nadpoloviční  většii'iy  lilas;či,  postripují  všicliiíi  nczvolerrí  kandidáti  do drrihého kola.

V případě,  že  ai-ii ve  di-uliém  kole  není zvolen  potře'bný  počet  kandidátů,  provedou  se

dop1ň4jící  volby s novými  kandidáty.
5) Výsledek  voleb  OlThláSÍ předseda  volební  koinise  iluícd  po sečtení hlas'či.

6) O výsledku  voleb  poříclí  volcliní  koinisc  zápis,  ve kteréin  bude y.ejména vyznačeno:

o název  voleíié  funkcc,

ó kolik  členči  zastupi(elstva  í-i'ičsta lilasovalo,

@ počet  potřebnýcli  hlasů  ke zvolcní,

e jinéno  člei"i:i  zastripitelstva  iněsta,  který  byl  do fruikce  zvolen  a kolik  získal  hlasů,

*  den  nástripu  zvoleného  člena  do fiuqkce,

» podpisy  všecli  členů  volební  komise.

Zápis  íxide  přiložcn  k zápisu  ze zasedání  zastupitelstva  n'iěsta.  Kopie  zápisu  a volební  listiny

budort  archivovány.

Č]ánek  8

Pfflatnosů  řáďu

Tento  volební  řád nabý'vá  platnosti  schváleníin  Zastupitelstvein  n-'iěsta Sobéslavi.  Změlly

vřádu  může  provést  zastupitelstvo  města  nacipoloviční  většii"iou  l'ílasů  svých členů. Tento

volební  řác'l schválilo  zastupitelstvo  města  i'ia SVél]] ustavujíďm  zascdání  díie 1. 11.2006.

Zdeněk  Vránck

inístostai-osta  inčsta  Sobčslavi

Ing.Jindřicl'i  Bláha

starosta  města  Soběslavi


