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Volební řád

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu
Trutnov
Datum 25.3.2022
Tento Volební řád Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov je
zpracován podle platného Jednacího a volebního řádu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS).
1. Volby orgánů a představitelů zajišťuje zvolená volební komise, v lichém
počtu členů v čele s jejím předsedou, kterého si sama volí ze svého středu.
Volební komise se volí při zahájení shromáždění představitelů sborů
okresu Trutnov z představitelů tohoto shromáždění a administrativní
pracovnice OSH. Volební komise je odpovědná za řádné provedení voleb
a za bezchybné sčítání hlasů. S tímto sčítáním neprodleně seznámí
shromáždění představitelů sborů okresu Trutnov
2. Shromáždění představitelů sborů okresu Trutnov volí z kandidátů
navržených na valných hromadách Sborů dobrovolných hasičů a okrsků
okresu Trutnov a oznámených na OSH Trutnov nejpozději do 28.2.2022

3. Právo volit mají delegovaní představitelé sborů s hlasem rozhodujícím.
4. Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov volí:
a) veřejnou volbou:
•
starostu OSH
•
1 člena výkonného výboru OSH okrsek č.2
b) tajnou volbou
•
2 náměstky starosty OSH
•
Devět členů kontrolní a revizní rady OSH včetně předsedy kontrolní a
revizní rady OSH

5. Tajnou volbou se hlasuje vhozením hlasovacích lístků k tomu určených, které
delegát obdrží a po úpravě volebního lístku ho vloží do volební urny. Hlasovací
lístky musí být opatřeny razítkem OSH Trutnov.

6. Úprava hlasovacích lístků: Hlasující označí jména kandidátů, kterým dává
svůj hlas, maximálně ve stanoveném počtu jmen pro danou funkci. Jakákoliv
jiná úprava hlasovacích lístků, nebo použití jiných hlasovacích lístků má za
následek neplatnost odevzdaného hlasu. Pokud bude na danou funkci zaškrtnuto
více jmen bude tento hlasovací lístek pro tuto funkci neplatný. Dopsaná jména
na hlasovacím lístku, která nebyla schválena jednacím orgánem, nebudou brána
v úvahu.
7.
7.Starosta OSH se volí veřejnou volbou, hlasuje se zvednutím hlasovacího
lístku, zvolen bude kandidát s nadpolovičním počtem platných lístků. V případě
neobsazení funkce starosty se uskuteční druhé kolo volby stejným způsobem
jako v kole prvním, do kterého postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
z kola prvního. Nezíská-li ani v tomto kole žádný z kandidátů nadpoloviční
většinu hlasů uskuteční se třetí kolo, stejným způsobem, jako kolo druhé. Ve
třetím kole voleb bude zvolen kandidát, který získá nejvíce hlasů.
8.Kandidát do výkonného výboru se volí veřejnou volbou, hlasuje se zvednutím
hlasovacího lístku, zvolen bude kandidát s nadpolovičním počtem platných
lístků.
9. Při volbě do funkce náměstků starosty, členy kontrolní a revizní rady včetně
jejich předsedy budou zvoleni pouze kandidáti, kteří obdrží v prvním kole
nadpoloviční počet platných hlasů. V případě neobsazení stanoveného počtu
míst pro danou funkci se uskuteční druhé kolo voleb stejným způsobem jako v
kole prvním. Nezíská-li ani v tomto kole dostatečný počet kandidátů
nadpoloviční většinu hlasů uskuteční se třetí kolo. Ve třetím kole voleb budou
zvoleni kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. Předsedou OKRR bude zvolen člen
s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů bude probíhat doplňující
kolo volby předsedy OKRR.
10. Volební komise potvrdí na jmenovacích dekretech funkcionářům OSH
Trutnov platnost provedené volby.
11. O průběhu voleb orgánů OSH volební komise pořídí záznam, jehož
správnost potvrzuje předseda volební komise. Záznam obsahuje zejména složení
volební komise, přehled počtu získaných hlasů kandidátů na zvolení se jmény a
danou funkcí, u kterých byly z rozhodnutí jednajícího orgánu provedeny volby.
Volební komise seznámí s výsledky voleb shromáždění představitelů SDH
okresu Trutnov. Podepsaný protokol všemi členy volební komise předá
návrhové komisi.
Součástí dokumentace jsou i odevzdané hlasovací lístky.
Přílohou bude vzor volebního lístku a kandidátní listina pro volby do orgánů
OSH Trutnov

12.Technické provedení voleb
Proběhne veřejná volba člena VV z okrsku č.2
Následně budou volby pokračovat volbou starosty OSH – veřejnou volbou.
Na seznamu kandidátů pro volby budou uvedeni všichni kandidáti.
Kandidáti na funkci starosty,
Kandidáti na členy Okresní kontrolní a revizní rady (bude voleno 9 členů, včetně
předsedy).
Neúspěšný kandidát na funkci starosty OSH zůstává na pozici náměstka
starosty, pokud byl již řádně zvolen na volební období 2020-2025.
Volba 2 náměstků starosty OSH Trutnov bude provedena tajnou volbou.
Neúspěšný kandidát na funkci náměstka starosty OSH zůstává členem
Výkonného výboru OSH, pokud byl již řádně zvolen na volební období
2020-2025.
Projednáno ve VV OSH Trutnov 3. března 2022.

