
 

 

 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 29 

 DNE: 21.6.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 29/2018/star/9 

 

NÁZEV: 
 

Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou 

 

ANOTACE: 
Zastupitelstva obcí mohou v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
(dále jen „zákon o obcích“)  stanovit počet členů zastupitelstva, které vzejde z podzimních voleb.  

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů 
zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27.  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Úsek tajemníka a správy MěÚ 

Předkládá: Mgr. Zdeněk Navrátil  

Starosta města  

 



 

Název materiálu: Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou 

 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh:0 
 
Popis 
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68  zákona o 
obcích na svém zasedání dne 21.6.2018počet členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou pro 
následující volební období 2018-2022.  
 
Počet obyvatel města Žďár nad Sázavou včetně cizinců ke dni 1.1.2018: 20994  - zdroj: czso.cz 
 
Citace Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

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 3b) 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. 
 
(5) Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být 

zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke zřízení městského obvodu nebo městské části v územně členěném statutárním 
městě, stanoví počet členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, který má být zvolen, magistrát v 
přenesené působnosti. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce a členů zastupitelstva městského obvodu nebo 
městské části se postupuje podle odstavce 1 obdobně. 

 
 
Geneze případu 
--- 
 
Návrh řešení 
--- 
 
Varianty návrhu usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů 

zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27. 



 

 
Doporučení předkladatele 
--- 
 
 
Stanoviska  
--- 

 


