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zÁprs o výsr,soru voLEB Do zAsTuplTELswA oscs 1)

obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
okres . F:.trrr. !tpr=

konaných -le clnech (,1ne) ,9,19:...9,+9,?9+9... b_v]r,, pcdle vÝsieoku přerlzatých
oci o]lrskclvÝch vo]_ebnír:h konisí z,l ršl,ěn1. vi,,sledky vo_Leb v obi-:í.

počet volebních okrsků
Počet okrskových -,,clebních komisí, kLeré předaLy -.rýsledek lrlasor,ání
Seznam čísef vo]ebnich okrsků, ; e j ichž výsLeriky nebvl1,, předán1,

1

1

počet volebních obvoclů 1

Celkový pcČet osob zapsaných .re výpisech ze seznamu vo]iču a j e j ich do,1alků 32!-,
Celkový počet vo1l čů, kterým b1.ly vydány úřední obálky '2|iO

Celkový počet odevzdanÝch úředních obálek '2Ot,l)

A) Jména a příjmení zwolených ělenů zastupitelstva:
Pořadi Jméno a přílmení Věk
zvolení

Pořadí na HL Počet hIasů

Vofebni
1.
2.
3.
4,

66
54
32
59

demokratická

l21
119
lll
714

96
BB
83

Počet h]asů

stranač.l-MoČovice
Milan Kos
MirosLav Kořínek
Josef Vlach
Josef Chváti1

61
50
49

2,
1.
4.
trJ.

4.
2.
5.

i;-o1ební strana i]. 2 - č_:eská strana soc Lá]ně
1. Jrří Bolra'iý-

]- )

3. -i;16,5i3l-r Truhlař

B) .fména a přijmení náhradníků:
PořacLí Jméno a pří jnLeni
náhrad.

Věk Pořadi na HL

Volební strana č:. 1 - N'!oČOvlce
1. Lui:or Kristek
2. Hana Rvr:hetská

Pó ',:d-

4. Hana Urbánková
5. ]Varcela Vonclrová

\zo]ební strana č. 2 - Česká strarra sociálně
1. Libor Tit,ze
2. Josef Linhart_
3. Tomáš Lank
4. Radim Balhar
5. Pavel Pross

53
1a
52
47
4a

demokratická

1

6.
1.
B.
9.

3.
1.
6.
1,
B,

94
63
61
42
41

1B
15
/o

60
21

45
61
21
46
36

C) Celkový poěet platných hlasů pro jednotlivé volební strany q pro jednotlivé
kandidáty, hranice poětu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidětení mandátu:

Vo]ební strana č. 1 - Močorrice
Počet hlasů pro stranu : f 9a , hranice : 95 ,1
Kandiclátr Poř. Jméno a příjmenr

čís]o
Počet hlasů

1. Miroslav Koř,ínek
2. Milan Kos

119
121
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3. l,ubor Kristek
4. Josef V,lach
5. .Icsef Ch.,rátil
6. Hana R,,,chel-ská
1 . Feťr Tesař
8 . Han;l L]rb,j nkc.rá
9 . l4arce]a Vondrová

t,'o lební strana č. 2 - Česk_á :;trana sociáiiiě dentckraiir:]._á
Poče,t h]asil p]]o s,ranu: 555, lrranice: ,a51:
Kandrdáti Pcř . "Tméno a pří_lrnet, r

čísic

oBcE 1)

94
111
lI4

63
61
42
41

počet hlasů

.Iosef l,inhart
Věra Voj těchová
Libor Titze
Jiří Bohatý
JarosLav TruhLář
Tomáš Lank
Radim Bafhar
par;el pross

15
oč
fo

96
B3
Aa

60
21

19, 14.|'99,, . 9f , 1?, ??1?
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet 1istů přílohy č
Jména, příjmeni a podprsy: 1)
zaměstnanec obce, 1eliž úřad plni funkci registračníiro úřadu:

.r.no... .Z.Qe.q{a. .\e.z.Qe.Qo.y4 . . l .y,fu*/.
zaměstnanec českého statistického úřadu, .iqyl.í.lq.Vepíkova llkr'.qqí.]..o.Ya. .!.r.tr . .

1) Pokud;e zápis vyhotoven 1ako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 49I/2aa1
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zák_onú), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, aLe určeným vyškoleným zaměstnancem čSú:

,1
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Příloha ě. L

K zÁplsu o vÝsr,poru voLEB Do zAsTupITELsTvA oBcEl) List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
YeŤgyige. okres .5p!r,r. FgIF..
Volební obvod č. 1 Volby ve dnech (dne) : . .9,19: . . .8,19,?91Q .

1. ZjiŠtění poČtu hlasů pro wolební strany we wztahu k hranici pro postup do dalšího
zjiŠtbvání w,ýsledkŮ voleb a seznam volebních stran, které jí wyhověIy (§ 45 odst.
1 zákona):

Celkem platných hfasú: 1345

volební strana

Počet volených členŮ zastupitelstva: 1

Přepoč, základ
Počet Počet pro porovnání Poměr hlasů
hlasů kand. k hranici k základu v 3

č. 1 - Močovice 190 9 1345,0a 5B,73
4l ,26č. 2 - Česká str. sociátně demokrat. 555 B 1345, OO

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5ž hranice.

Seznam vcrebních siían, které postcupíl1l do da] šího z iišťc,vánl ví,s,l_e,lku vol=:,,:
1,1očovi ce
Česká str. scciá]ně rlemokra1_.

2. Pořadi wlpoČtených podílů, poěet mandátů pro jednoťlivé volební strany:

Fořadí Flodnoia podílu Číslc a zkrácerlí náze-.- -.-c !:]:ií si_r,,nl
; . '] )a ,:)i) 1 - IÝjcčc7] .e
2 . 555, 00 2 - Česka _lir . srcrolně ílemoi<lat .
3. 395,00 1 - Močovice
4 . 21 t- ,5 0 2 - Česká str. scciálně demckrat.
5. 2b,3,3-: 1 - Mcčovlce
6. l9,1 ,5C 1 - Lločovice
1. 185,00 2 - Česka _rtl.sccr.. rě,lemoLr:at.

Voiební sr_rana l"]anclát-:,

1 - l4ilčrlrii ce 4

2 - Česká str.sociá]ně dem.okrat. 3
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Příloha ě. 1

K ZÁPISU O VÝSI,POXU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

lQ :l1.|9ť, r . 99, 19, ?919
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, pří.';mení a podprsy: 1)
zaměstnanec obce, ]e)íž úřad plní funkci registračního úřadu:

.r.qq.. .44".4\q .\..,.Qe4qYá. . . ., . .,. .k(.
zaměstrorec Ceskeho sraLisl ic<eho uíadu, .lu.: .'.la. .Yqqi.kq'.a. . . . . . . .

1) Pokud 1e zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 497/2001
Sb., o vofbách do zastupitefstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
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