Projednaný návrh způsobu hlasování o zachování
členství v komisi
K podání návrhu na odvolání člena komise dle čl.II, odst.9 Statutu
KMČ je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů komise, jinak
nemůže být návrh podán.
Návrh způsobu provedení
1. Označením člena (členů) komise, o kterém se ostatní domnívají, že
vykonává funkci člena komise neuspokojivě a měl by být podán
návrh na jeho odvolání z KMČ.
Co znamená neuspokojivě, posoudí a rozhodne každý člen komise
samostatně, podle svých dosavadních zkušeností s prací v KMČ.
2. Dvoukolovým hlasováním
V 1. kole označí tajně na hlasovacím lístku, nebo veřejně zvednutím
ruky každý člen komise 0-5 osob dle bodu 1.
Pokud žádná osoba nedostane po sečtení kladných hlasů více než
nadpoloviční většinu (6 a více), aby mohl být podán návrh přímo na
odvolání, nebo nastane rovnost hlasů u osob s největším počtem
hlasů, proběhne 2. kolo.
Ve 2. kole se hlasuje o podání návrhu na odvolání pouze toho člena,
který v 1. kole získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů
více osob, se hlasuje pouze o těchto osobách. V 2. kole je opět
možnost dát hlas více osobám, pokud tento případ nastane.
Se samotným hlasováním lze vyjádřit nesouhlas odmítnutím účasti na
hlasování. Zdržet se hlasování lze neoznačením žádné osoby,
respektive nevyplněním hlasovacího lístku.
Pokud některá osoba obdrží nadpoloviční většinu hlasů (6 a více)
bude navržena v zápise z jednání na odvolání. Pokud nadpoloviční
většinu nezíská nikdo, končí hlasování a personální obsazení KMČ
zůstává zachováno. V případě, že by podle uvedeného postupu musel
být podán návrh na odvolání více osob pro opětovnou rovnost hlasů,
musí se 2. kolo zcela opakovat, ale v jeho opakování lze označit už
pouze jedna osoba, neboť byla odsouhlasena příležitost pouze pro
jednoho zájemce o členství v KMČ a návrh na odvolání tak může být
podán na jednu osobu.
3. Způsob volby
Tajné hlasování
V 1. kole každý hlasující člen komise vyplní připravený hlasovací
lístek se jmény všech členů komise, s místem pro označení a s
uvedeným důvodem a způsobem označení. Lístek po vyplnění uloží do
obálky a odevzdá tajemnici KMČ. Sčítání hlasů bude probíhat veřejně,
přičemž předseda KMČ bude otevírat obálky a nahlas číst hlasy na
lístcích, tajemnice je bude zapisovat do připraveného zápisu
z hlasování. Ostatní členové komise si mohou výsledky zaznamenávat a
při jejich oznámení ověřit.
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Po ukončení předseda komise oznámí výsledek hlasování, spočívající
v uvedení celkového počtu obdržených hlasů u každého člena komise.
Z výsledku vyplyne, zda bude na některého člena podán návrh, nebo
proběhne 2. kolo.
2. kolo proběhne technicky stejným způsobem, na hlasovacích lístcích
budou pouze jména osob, které vzešly z kola prvního.
Veřejné hlasování
V 1. kole bude ke každému členovi komise položena veřejně otázka
„Kdo je pro to, aby jmenovaný člen byl navržen na odvolání z KMČ pro
neuspokojivý výkon funkce“. Všichni členové budou moci zvednutím
ruky vyjádřit svůj souhlas s položenou otázkou.
Pokládat dotaz na opačné stanovisko, nebo dotaz, kdo se někdo
zdržuje hlasování, není zapotřebí.
Tajemnice v průběhu hlasování zaznamená do zápisu z hlasování u
dotyčné osoby počet obdržených kladných hlasů. Ostatní členové
komise si mohou výsledky rovněž zaznamenávat a při jejich oznámení
ověřit.
Po ukončení předseda komise oznámí výsledek hlasování, spočívající
v uvedení celkového počtu obdržených hlasů u každého člena komise.
Z výsledku vyplyne, zda bude na některého člena podán návrh, nebo
proběhne 2. kolo.
2. kolo proběhne technicky stejným způsobem, položená otázka se bude
týkat pouze osob vzešlých z 1. kola.
Po ukončení celého hlasování předseda oznámí výsledek hlasování
komise a dotáže se, zda zpochybňuje někdo regulérnost hlasování.
Z výsledku vyplyne, zda bude na některého člena podán návrh, nebo
bude zachováno stávající personální obsazení komise.
Znění návrhu na odvolání:
Komise místní části Štípa podává po odsouhlasení nadpoloviční
většinou svých členů Zastupitelstvu města Zlína návrh na odvolání
člena komise p/pí ..... dle čl.II, odst.9 Statutu KMČ
Znění důvodnění:
Z důvodu evidence nového zájemce o členství v komisi místní části
Štípa a omezené možnosti jeho jmenování při naplnění počtu členů
komise dle Statutu KMČ, odsouhlasila na svém jednání dne 5.11.2014
KMČ Štípa nadpolovičním počtem členů provedení vyjádření názoru na
práci svých členů a zachování jejich členství v KMČ. Komise se tak
rozhodla, zda ponechá stávající personální obsazení, nebo návrhem na
odvolání pro neuspokojivý výkon funkce dá přednost možnosti
nahrazení některého člena novým zájemcem. Toto rozhodnutí KMČ, ze
které vzešel uvedený návrh, bylo realizováno hlasováním na jednání
dne XX.XX.2015 a zápis z něj je přílohou zápisu z jednání.
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