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zÁPIs o VŕSLEDKU voLEB Do ZAsTUPITELsTvA oBcE

1)

Ve vo1bách do zastupite1sŁva obce (městysu. města, městské části, městského obvodu)
9ł'łęĘy
okres .Fpľ'sppy.....
konaných ve dnech (dne) .9'ł9:.'.9'19'?919...
by1y pod1e výsledků převzaŁých
od okrskových volebních komisí zjištěny výs1edky vo1eb v obci.

Počet volebnich okrsků
Počet okrskových vofebních komisí, kŁeré předaly výsledek hfasováni
Seznam číse1volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet vo]-ebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpísech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Ce1kový počeŁ vo1ičů,kterým by1y vydány úředníobá1ky
Celkový počet odevzdaných úředních obá]-ek

1
1
1

44

31
30

A) Jména a příjmení zvolených ělenů zastupite]_stva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk Pořadí na HL Počet h}asů
zvoleni
Vo]ební st'rana č. 2 _ NAŠE
Petr Pešek
1.
2.
Antonie Šĺšrová
Tomáš Barták
3.
4.
Ema Kebortová
Zdeněk Hart.ych
5.

CHLEBY

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a přijmení

1

64

5

3Ą

2

55
56

3

Věk

náhrad.

Vo]-ební strana č. 2 - NASE CHLEBY
Vladimíra Dřízhalová
1.

c)

43

6I

24

2I

20
20
'l

Ą

Pořadi na HL Počet h]-asů

I6

6

Poěet plat'ných hlasů pro jednot]-ivé volební strany a Pro jednotlivé
kandidáty, hranice poětu h]-asů Pro změnu pořadí kandidáta pro přidě]-ení mandátu
CeJ.kor4ý

Vo]-ebni strana č. 1 - Pavel Vi]ímek

Počet hfasů pro stranu:
5, hranice: nepočítá se
Kandidáti Poř.
Jméno a přijmení
čís1o
1

Pavel Vilimek

Volebni strana č. 2 - NAŠECHLEBY
j_08, hranice:
Počet hlasů pro stranu:
Kandidáti Poř.
Jméno a příjmení
čís]_o
1

2
3
Ą

5
6

Počet' hlasů

Petr Pešek
Tomáš Bart'ák
Zdeněk HarŁych
Ema KeborŁová

Antonie Šĺšrová
Vladimira Dřizha1ová

5

19.

8

PočeŁ hfasů
2Ą

20
7

20
2T

I6

5328'18

- str. č.

1
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zÁPIs o vŕsľ.ppxu volEB Do ZAsTUPITELsTvA ogcp

1)

15:16 hod ł .9Q,1g ?9łę
'
zápisu
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení

Počet 1ist'ů pří1ohy č.

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejiž úřad p1ní funkci registračního úřadu:

]-

1

Marcela Povolná
zaměstnanec českéhostatístického úřadu

B1anka Matemíšová

1) Pokud je zápis vyhot'oven jako předběžné výsledky (s 43 odst. 3 zákona č. Ą91'/2001"
Sb., o vofbách do zastupít'elst'ev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, a1e určeným vyškoleným zaměstnancem čSÚ:

532878

- str. č. 2

Pří]-oha ě.

K zÁPIsU o VŕsLEDKU voLEB Do ZAsTUPITELSTvA oBcE1)

1

LisŁ č.

1

obec (městys, město, městská část, měsŁský obvod)
9Ęłęły...
okres . Fęľ'ęĚpy.
Vo.Iební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne) : . .q,łq: . . .Ę
'.ł9,?Q1Ę
1

zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hraníci pro post'up do dalšího
zjišťování v'ýsledků vo]-eb a seznam volebních stran, které jí wyhověJ-y (s 45 odst.
1 zákona):

Celkem platných hfasů:

Počet vo1ených čfenůzasŁupite1stva:

113

Přepoč. základ

Počet Počet pro porovnání
h1asů kand. k hranici

Volební strana
c. 1 - Pavel Vifímek

2 - NAŠECHLEBY

Pro rozhodnutí o postupu by1o pouŽito

5%

Ę

1

108

6

5

Poměr hlasů

k základu v

22, 60
113, 0 0

22, L2
95,5'7

hranice

stran, kŁeré posLoupi1y do da1š1hLo z1išťováni výsIedků voleb:
Pavel Vilimek

Seznam vo1ebnich

NAŠECHLEBY

2. Pořadí v1poětených podíJ-ů,poěet mandátů pro jednot]-ivé vo]-ební strany
Pořadi

Hodnot.a

podilu
108,00
54, 00
36,00
2'l ,00

1

Ż

3
Ą

21", 60

5

čis1o a zkrácený název volební strany
2 - NAŠE CHĹEBY
2 - NAŠtr CHLtrBY
2 - NAŠE CHLEBY
2 - NAŠE CHLEBY
2 - NAŠE CHLEBY

Volebni strana

Mandáty

2 - NAšE CHLEBY

5

19.ł'ę9', . 99, łQ'?919
den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

. . . . ]-9 i
HodJ-na,

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jeliž úřad plní funkci registračniho úřadu

Marce1a Povofná
zaměstnanec českéhosŁatistického

úřadu

B1anka Matemišová

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (s 43 odst. 3 zákona č. 49I/2001'
Sb., o vofbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČsÚ:

L/U

luľ,LhJ

ĺ/.4o ulP

- str. č. 3
łí;l\ál{lí 404
'*ffiTi'"TľoffiV.{'32878
$iázavou

Ż5i 41 TÍnecnnaĺ.l

%

