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(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 22.06.2022

Stanovení počtu členů ZMČ BS a RMČ BS pro volební období 2022-2026
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - vedoucí odboru/právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
stanovuje
pro volební období 2022-2026 počet členů zastupitelstva
MČ Brno-střed na 45 a počet členů rady MČ Brno-střed na 11.
Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předloženo ke schválení stanovení počtu členů ZMČ BS
a RMČ BS pro volební období 2022-2026. V souladu s § 67 a v
rozsahu § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
obcích"), je třeba stanovit počet
členů zastupitelstva
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
Volby do zastupitelstev obcí České republiky se na základě
rozhodnutí prezidenta republiky budou konat 23. a 24. září
2022.
Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce se přihlédne
zejména
k počtu
obyvatel
a
velikosti
územního
obvodu.
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet
obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Aktuální počet obyvatel MČ BS je 94 907 (z toho 83 915 občanů
ČR a 10 992 cizinců). Pro stanovení počtu zastupitelů je
důležitý celkový počet obyvatel včetně cizinců, počet obyvatel
celkem je tedy 94 907.
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zastupitelstva v městské části s počty obyvatel nad 50 000 do
150 000 v rozmezí 25 až 45 členů. Je tedy navrženo stanovit
počet členů ZMČ BS na 45 a zachovat tak stávají počet.
Současně je navrženo stanovit počet členů RMČ BS pro volební
období 2022-2026. V souladu s § 99 zákona o obcích je počet
členů rady obce lichý, činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů,
přičemž
nesmí
přesahovat
jednu
třetinu
počtu
členů
zastupitelstva obce. Je tedy navrženo ponechat stávající počet
členů RMČ BS, tj. 11 členů.

Vytvořeno 15.06.2022 11:36:06

2

