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Vážený pan

Vážený pane zastupiteli,
na 17. zasedání ZMČ Brno-střed konaném dne 02.11.2016 jste v rámci bodu „Dotazy, podněty,
připomínky, informace členů ZMČ BS“ vznesl následující interpelaci: „Z jakého důvodu nedodržel
radní Bartík v rámci dnešní volby článek 5 Volebního řádu“. Současně jste požádal, aby tato
interpelace byla vnímána jako žádost o poskytnutí informace podle „zákona 106“.
K Vašemu dotazu sděluji:
Na 16. ZMČ BS byla usnesením č. ZMČ/2016/16/26 schválena změna Jednacího řádu
zastupitelstva MČ Brno-střed, jehož přílohu tvoří Volební řád pro volbu starosty, místostarostů,
uvolněných členů ZMČ BS, dalších členů RMČ BS a pro volby dlouhodobě neuvolněných
předsedů, místopředsedů a členů výborů ZMČ BS.
V rámci volby člena/členky Finančního výboru ZMČ BS a člena/členky Kontrolního výboru ZMČ
BS byla v souladu s čl. 5 Volebního řádu zvolena 3 členná komise ve složení S. Bartík, D. Aleš,
Mgr. Oplatek. Ze členů volební komise jsem byl zvolen předsedou a následně jsem volby řídil.
Průběh voleb byl zaznamenán do konceptů zápisů o průběhu a výsledku volby, včetně počtu hlasů
„pro“, které každý z kandidátů obdržel. Proběhla kontrola hlasů, poté jsem oznámil výsledky volby.
Zápisy o průběhu a výsledku voleb byly vyhotoveny a všemi členy komise podepsány ihned po
skončení zasedání ZMČ BS.
Skutečnost, že zápisy o průběhu a výsledku voleb byly členy komise podepsány až po skončení
zasedání ZMČ BS, tedy odlišně od čl. 5 odst. 6 Volebního řádu („Po zkontrolování hlasů a
podepsání zápisu o průběhu a výsledku volby oznámí předseda volební komise výsledky volby.“),
nemá za následek nezákonnost či neplatnost přijatých usnesení a nemá vliv ani na zákonnost
průběhu zasedání zastupitelstva.
Je třeba říci, že jednací řád není právním předpisem, ale jakýmsi „interním“ předpisem
zastupitelstva obce. Porušení jednacího řádu tam, kde jednací řád upravuje určité otázky praeter
legem („vedle zákona“, otázka není zákonem vůbec upravena, jednání zákonem nezakázané) není
porušením zákona.

-2Jednací řád ZMČ BS včetně Volebního řádu byl schválen usnesením ZMČ BS, které své usnesení
může kdykoli změnit nebo se může svou vyjádřenou vůlí od něj ad hoc odchýlit. V případě
schválení volby členů Finančního výboru ZMČ BS a Kontrolního výboru ZMČ BS zastupitelstvo
vyjádřilo svou vůli ad hoc se od Volebního řádu odchýlit, a to faktickým jednáním odlišným od
Volebního řádu.
Co se týče důvodu odchýlení se od Volebního řádu, bylo tak učiněno s ohledem na zdlouhavý
průběh voleb, kdy ze strany zastupitelů byly opakovaně vznášeny dotazy ohledně volby, zejména o
počtu členů volených do Finančního výboru ZMČ BS, dotazy směřující k Jednacímu řádu výborů
ZMČ BS, aj. Po samotné volbě tak byly vyhotoveny pouze koncepty zápisů o průběhu a výsledku
volby, přičemž konečné zápisy byly vyhotoveny a členy volební komise podepsány ihned po
skončení zasedání ZMČ BS.
Zápisy o průběhu a výsledku volby člena/členky Finančního výboru ZMČ BS a člena/členky
Kontrolního výboru ZMČ BS v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, přikládám v příloze.

S pozdravem
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uvolněný člen ZMČ BS pro věci právní
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