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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.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

Stanovení počtu členů ZMČ BS a RMČ BS pro volební období 2018-2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
stanovuje
pro volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva
MČ Brno-střed na 45 a počet členů rady MČ Brno-střed na 11.
Důvodová zpráva:
Podle § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo obce
stanoví na každé volební období počet svých členů nejpozději
do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
Termín voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a
městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva
hlavního města Prahy a jeho městských částí byl stanoven
rozhodnutím prezidenta republiky 85/2018 Sb. ze dne 23. května
2018 na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
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.
Dle údajů z evidence obyvatel měla městská část Brno-střed
k 01.01.2018
89.776 obyvatel
Pro počet obyvatel od 50.000 do 150.000 může být počet členů
zastupitelstva obce v rozmezí 25 až 45.
Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů
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zastupitelstva obce (§99, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.)
Stanoviska dotčených orgánů:
 194. RMČ BS projednala dne 11.6.2018 s výsledkem:
Usnes RMČ/2018/194/35 Stanovení počtu členů ZMČ BS a RMČ BS
ení
RMČ BS na 194. schůzi, konané dne 11.06.2018,
doporučuje
ZMČ BS stanovit pro volební období 2018-2022 počet členů
zastupitelstva MČ Brno-střed na 45 a počet členů rady MČ Brnostřed na 11 a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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