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Dne : 18.10.2010
Věc: Oběžník – výsledky voleb do zastupitelstva obce Kozojedy – říjen 2010
Vážení občané,
níže uvádíme kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce Kozojedy ,které se konaly ve dnech 15. – 16 října

Celkem se voleb účastnilo dle protokolu okrskové volební komise 379 občanů to je 73% z 513
oprávněných voličů. Tímto jako úřadující starosta do ustavujícího zasedání děkuji voličům za vysokou účast a
moudré rozhodování. Níže uvádím výsledky jednotlivých kandidátů:
Volební strana č.1- „Za Kozojedy přátelské“
1.Ing. Eva Pillerová
279 hlasů
- 73,6 %
2.Pavel Piller
279 hlasů
- 73,6 %
3.Stanislav Šimon
272 hlasů
- 71,8 %
4.Václav Vávra
271 hlasů
- 71,5 %
5.Olga Hološová, JUDr.
270 hlasů
- 71,2 %
6.Jan Wich Ing.
285 hlasů
- 75,2 %
7.Linda Horáčková DiS
252 hlasů
- 66,5 %
8.Andrea Bohatová
275 hlasů
- 72,5 %
9.Karel Pilát
268 hlasů
- 70,7 %
Volební strana č.2 –Za Kozojedy pro všechny
1.Ivana Kohoutová
102 hlasů
- 26,9 %
2.Jana Masluková Šimůnková
96 hlasů
- 25,3 %
3.Jan Bedrník
100 hlasů
- 26,4 %
4.Miroslav Staněk
85 hlasů
- 22,4 %
5.Petra Eimová
85 hlasů
- 22,4 %
6.Ing. Lenka Urbanová
90 hlasů
- 23,7 %
7.Petr Váška
84 hlasů
- 22,7 %
8.Karel Polesný
86 hlasů
- 22,7 %
9.Šárka Kohoutová
76 hlasů
- 20,1 %
Vítězná strana obdržela rekordní počet hlasů, nejvyšší za posledních 12 let, kdy kandiduje pod vedením stále
stejného lídra. Pro srovnání uvádíme, že v minulých volbách obdržela 128 hlasů u posledního kandidáta
až po 223 hlasů u svého lídra.
Vzhledem ke stávajícímu volebnímu systému,který nerespektuje zcela vůli voličů podle výsledku hlasování,
ale dělí účast v zastupitelstvu podle bodových zisků jednotlivých kandidujících stran / 75:25/ získala dvě místa
v zastupitelstvu i strana poražená.
Do zastupitelstva obce postupují tito kandidáti:Ing. Eva Pillerová, Pavel Piller, Stanislav Šimon, Václav
Vávra, JUDr. Olga Hološová, ing. Jan Wich, Linda Horáčková DiS., Ivana Kohoutová, Jan Bedrník.
Pevně věřím, že nově zvolené zastupitelstvo využije vše pozitivní z volebních programů obou stran ku
prospěchu obce Kozojedy.
Pozvánka na ustavující zasedání které se bude konat dne 3.11.2010 v 18,00 hodin s následujícím
programem
- informace o výsledku a platnosti voleb
-složení slibu zastupitelů
- volba starosty, volba místostarosty
- schválení jednacího řádu zastupitelstvy
- volba výborů a komisí
- stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Sdělujeme občanům, že v 17,00 téhož dne proběhne kladení věnců k pomníku padlých, kde srdečně občany
zveme.
Dále informujeme zájemkyně o cvičení v tělocvičně o změnách, od pondělí 18.10.2010 v novém čase 18,30
hod.
Ing. Eva Pillerová, úřadující starostka obce Kozojedy

