STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 05.06.2018

Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2018 - 2022

Předkládá: Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského
Zpracoval: Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského

Důvodová zpráva
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na celém území České republiky pravděpodobně v
první polovině října 2018.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 67 ukládá
povinnost zastupitelstvu stanovit nejpozději 85 dnů přede dnem voleb počet členů zastupitelstva pro
další volební období. S ohledem na pravděpodobný termín voleb by mělo zastupitelstvo tuto věc
projednat nejpozději do poloviny července 2018.

Přílohy
Příloha č. 1 - výňatek ze zákona o obcích
Příloha č. 2 - počet volených zastupitelů
Příloha č. 3 - košilka materiálu do ZM, návrh usnesení

Příloha č. 1
HLAVA IV
Orgány obce
DÍL 1
Zastupitelstvo obce

§ 67
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební
období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
§ 68
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména
k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo
obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části

do 500 obyvatel

5 až 15 členů

nad 500 do 3 000 obyvatel

7 až 15 členů

nad 3 000 do 10 000 obyvatel

11 až 25 členů

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

15 až 35 členů

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

25 až 45 členů

nad 150 000 obyvatel

35 až 55 členů.

(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva
obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce
k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů
zastupitelstva obce v končícím volebním období.

Příloha č. 2
Počet volených zastupitelů při volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014
(vybraná statutární města)

Statutární město
OLOMOUC

Počet obyvatel

Počet volených zastupitelů

100 494

45

ÚSTÍ NAD LABEM

93 040

37

ČESKÉ BUDĚJOVICE

93 863

45

HRADEC KRÁLOVÉ

92 917

37

PARDUBICE

90 335

39
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6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018
Bod pořadu jednání:
Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2018 - 2022
Stručný obsah: Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období dle zákona o obcích.

MML, Odbor správní a živnostenský
Zpracoval:

Štíchová Jitka, Mgr. - vedoucí odboru správního a živnostenského

Schválil:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

11. rada města 5. 6. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
stanoví
pro následující volební období 39 členů Zastupitelstva města Liberec.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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