Volby do zastupitelstva města Šluknov 2018 – výsledky
1. Zvolení členové zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 7 mandátů
Eva Džumanová
926 hlasů
Zdeněk Kirchner
610 hlasů
Tomáš Kolonečný
589 hlasů
Božena Zemanová
558 hlasů
Petr Kocián
582 hlasů
Ivana Ganišinová
513 hlasů
Iveta Laštůvková
499 Hlasů
Volební strana č. 2 – Hasiči – 1 mandát
Marek Kopecký
326 hlasů
Volební strana č. 3 – KSČM – 1 mandát
Emília Procházková
295 hlasů
Volební strana č. 4 – HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
– 4 mandáty
Rudolf Sochor
591 hlasů
Lenka Líbalová
437 hlasů
Pavel Kout
375 hlasů
Jakub Šulák
386 hlasů
Volební strana č. 5 – ČSSD – 1 mandát
Milan Kořínek
239 hlasů
Volební strana č. 6 – Unie pro sport a zdraví – 1 mandát
Jiří Beneš
337 hlasů
Žádný ze zvolených členů ZM nepodal písemnou rezignaci na svůj mandát do rukou starostky
města.
Prvními náhradníky za jednotlivé volební strany, které získaly mandát v ZM, jsou:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Hasiči
KSČM
HNHRM
ČSSD
Unie pro sport a zdraví

Václav Mareček ml.
Jindřich Müller
Marcela Bogdalová
Petra Gallová
Ladislav Čurgali
Zdeněk Kirchner ml.

549 hlasů
222 hlasů
166 hlasů
375 hlasů
237 hlasů
250 hlasů

Z celkem 7 kandidujících volebních stran 1 volební strana, a sice volební strana č. 7 – MĚSTO
LIDEM, nepostoupila do dalšího zjišťování výsledků voleb, neboť nedosáhla ani zákonem
stanovené hranice pro postup a nezískala tak v zastupitelstvu města žádný mandát.
Historicky nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu našeho města tak získala volební strana
STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – 7 z 15.
Získaný celkový počet hlasů pro jednotlivé volební strany a jejich podíl na celkovém počtu
20.946 odevzdaných hlasů ve volbách je následující:

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Hasiči
KSČM
HNHRM
ČSSD
Unie pro sport a zdraví
MĚSTO LIDEM

8.106 hlasů
1.806 hlasů
1.717 hlasů
4.979 hlasů
1.318 hlasů
1.899 hlasů
1.121 hlasů

(38,70 %)
(8,62 %)
(8,20 %)
(23,77 %)
(6,29 %)
(9,07 %)
(5,35 %) bez mandátu

Absolutně nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka Mgr. Eva Džumanová – 926.
Z celkového počtu voličů 4.302 voličů přišlo v komunálních volbách v našem městě volit 1.589
voličů, účast tedy byla necelých 37 %, což je cca o 4 % méně, než v předchozích komunálních
volbách. Nejvyšší volební účast byla ve volebním okrsku č. 4 v Království a nejnižší naopak ve
volebním okrsku č. 2 v základní škole v Žižkově ul.
Vzhledem k tomu, že byla v našem městě podána také historicky poprvé p. Pavlem Vávrou
žaloba na výsledky voleb, bude ustavující zastupitelstvo, které bude mj. volit starostu,
místostarostu a členy rady města, svoláno v zákonem stanovené lhůtě (15 dnů) až po
rozhodnutí krajského soudu o této žalobě. Soud má na rozhodnutí 20 dnů.
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