PRAVIDLA HLASOVÁNÍ ZPŮSOBEM „PER ROLLAM“
Zástupcům obcí CSS TIŠNOVSKO
CZ.03.4.74/0.0/0.0./15_019/0003017
1. Setkání starostů Centra společných služeb Tišnovsko (dále jen „CSS Tišnovsko“) v rámci projektu
Svazu měst a obcí ČR s názvem „ Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0./15_019/0003017 (dále jen „Setkání starostů“) je hlavním
pracovním orgánem partnerství se SMO ČR, a je tvořen zástupci (představiteli) členských obcí
dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
2. V odůvodněných případech může CSS Tišnovsko přijmout rozhodnutí mimo společné Setkání
starostů s využitím elektronické pošty, tzv. hlasováním „per rollam“.
3. Rozhodování prostřednictvím hlasování „per rollam“ je možné ve všech činnostech Setkání starostů.
4. Hlasovat způsobem „per rollam“ může dát:
a) předseda svazku
b) manažerka svazku z pověření předsedy svazku
5. Dokumentaci pro hlasování a z hlasování způsobem „per rollam“ zpracovává pověřená osoba.
6. Při hlasování způsobem „per rollam“ je zakázáno používat skryté e-mailové adresy.
7. Jednoznačně formulované otázky nebo návrhy rozhodnutí/ usnesení jsou zaslány vždy všem členům
CSS Tišnovsko najednou, na jimi sdělenou e-mailovou adresu. V případě zaslání zástupcům obcí nebo
právnických osob, je možné současné zaslání na adresu elektronické podatelny.
8. Spolu se zaslanými otázkami nebo návrhy rozhodnutí/ usnesení jsou vždy zaslána tato Pravidla.
9. Každý člen CSS Tišnovsko zasílá svůj hlas všem členům CSS Tišnovsko jako odpovědní e-mailovou
zprávu na zaslané otázky nebo návrhy rozhodnutí.
10. Aby bylo hlasování platné, musí se do 72 hodin od zahájení hlasování zúčastnit tohoto hlasování
(souhlasit nebo nesouhlasit) stejný počet členů CSS, jako při hlasování na společném zasedání CSS
Tišnovsko. K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny účastníků hlasování. Nevyjádření
se není považováno za souhlas, ale za neúčast na hlasování. Hlasování je ukončeno uplynutím 72 hodin
od zahájení hlasování, tj. od odeslání příslušné otázky nebo návrhu k hlasování.
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11. Výsledek hlasování zpracuje pověřená osoba svazku do 24 hodin od ukončení hlasování do
listinného vyhotovení – zápisu o hlasování. Tento zašle předsedovi svazku k autorizaci, předseda
provede autorizaci do 12 hodin od obdržení Zápisu o hlasování. Pověřená osoba jej následně uchová
pro archivaci v listinném a elektronickém vyhotovení.
12. Pověřená osoba svazku zašle následně výsledek hlasování členům CSS Tišnovsko, nejpozději však
do 48 hodin od ukončení hlasování.
13. Výsledek hlasování uvede pověřená osoba do zápisu na nejbližší členské schůzi svazku Tišnovsko a
tento zápis zveřejní na webovém portálu svazku Tišnovsko (http://www.dsotisnovsko.cz).
14. Tato Pravidla hlasování způsobem „per rollam“ schválil předseda svazku Tišnovsko dne 21.10.2020
jako doplňující informace k procesu schvalování v rámci projektu „ CSS Tišnovsko“ SMO ČR, který je
uveden v bodě 1.

V Předklášteří, dne 21.10.2020
podepsal
Radomír Digitálně
Radomír Pavlíček
Datum: 2020.10.21
Pavlíček
12:42:45 +02'00'
__________________________

Radomír Pavlíček
předseda svazku Tišnovsko
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