
Volební řád

valné hromady dobrovolného svazku obcí
 Mikroregionu Ivančicko

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Každý řádný člen dobrovolného svazku obcí  Mikroregionu Ivančicko (dále jen 
svazek) má právo volit a být volen.

Článek 2
Obecné zásady voleb
(1) Volby jsou právoplatné pokud se jich účastní více než 50 % přítomných členů svazku.
(2) Ke zvolení  je  nutná nadpoloviční  většina odevzdaných hlasů ze všech přítomných 

členů svazku.
(3) Zvolen může být kandidát v nepřítomnosti, pokud s kandidaturou  vyslovil  souhlas.
(4) Každý z navržených kandidátů má právo se vzdát kandidatury do doby zahájení voleb, 

případně před zahájením dalšího kola voleb.

Článek 3 
Způsob hlasování

(1)  Veřejné - aklamací
(2)  Tajné
       tajné hlasování musí být při volbě řídících orgánů

- předsedy správního výboru 
- místopředsedy správního výboru 
- členů správního výboru
- členů revizní komise

a. kandidátka se sestavuje v abecedním pořadí podle příjmení kandidátů
b. volební lístek se upravuje přeškrtnutím jména a příjmení kandidáta. Každý 

přeškrtnutý  kandidát  ztrácí  hlas.  Pokud je  volební  lístek  upraven jiným 
způsobem, je neplatný. Na upraveném volebním lístku může stát nejvýše 
počet  kandidátů  odpovídající  počtu  volených  funkcionářů,  pokud  na 
volebním lístku zůstane kandidátů více, je volební lístek neplatný.

Článek 4 
Volební období 
Volební období je stanoveno ve stanovách svazku.

Článek 5
Volba předsedy

(1) Předsedou může být zvolen člen valné hromady ( starosta nebo místostarosta 
obce).

(2) Každý řádný člen může navrhnout dalšího kandidáta.
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(3) V případě,  že  kandidát  nezíská  nadpoloviční  většinu  hlasů,  pokračují  volby 
druhým kolem nebo obdrží-li dva či více kandidátů stejný počet hlasů, postupují 
všichni do druhého kola.

(4) Do dalších kol postupují maximálně dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
(5) Předsedou  svazku  je  zvolen  ten  kandidát,  který  dosáhl  nejvyšší  počet  hlasů 

přítomných členů svazku.

Článek 6
Volba revizní komise

(1) Revizní komise je volena tajným hlasováním.
(2) Volební období je stanoveno ve stanovách svazku.
(3) Předseda revizní komise je volen na prvním zasedání nově zvolené revizní 

komise.

Článek 7
Volba místopředsedy
Volba místopředsedy je stejná jako volba předsedy dle článku 5.

Článek 8
Volební komise

(1) Volby řídí volební komise valné hromady zvolená tajným hlasováním. 
(2) Návrhy členů volební komise předkládá řídící valné hromady.
(3) Volební  komise  ze  svého  středu  volí  předsedu,  který  před  volbami  seznámí 

účastníky  jednání  se  zásadami  Volebního  řádu,  návrhem  kandidátky  a 
charakteristikami jednotlivých kandidátů.

(4) Volební komise provede sčítání volebních lístků a seznámí účastníky s výsledkem 
voleb. O průběhu a výsledku jednání pořídí zápis, který podepíší všichni členové 
komise.

Článek 9
Závěrečné ustanovení
Tento volební řád je nedílnou součástí stanov dobrovolného svazku Mikroregionu 
Ivančicko.

     V Ivančicích dne 25.9.2003
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