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Text usnesení RM:
Rush. c. 3/20í ?
Rada

doporučuje ZM
určít místostarostu jako druhého vpořadí kzastupování starosty vdobě jeho nepřítomností
nebo v dobe, Kdy starosta nevykonává funkcí.

Návrhy na usneseni:
(>>>ZM

určuje - neurčuje
místostarostu ívlgr. Václava Švendu jako druhého v pořadí k zastupování starOsty
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci,

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Příbram Uns.c_7í2014 ze dne 10.11.2014 zastupitelstvo města

stanovilo počet místostarostu města Příbram v počtu 2. Usn.č.8í2014 ze dne 10.11.2014 byía zvolena
Mgr. Alena Ženíšková uvolněnou 1. místostarostkou města Příbram a zároveň byla určena zástupcem

starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (š 73 odst, 3 a Š 79
odst. 1 zák. č. 128í2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů — dále jen „zákon
o obcích").
S ohledem na pracovní vytíženost starosty a 1. mistostarostky v souvislosti s výkonem jejich funkce
mohou nastat situace, kdyjsou starosta a 1. místostarostka nepřítomni.
Ustanovení 5104 zákona o obcích, mimo jiné, stanoví, že zastupitelstvo obce může zvolit více
místostarostů a svěřit jim některé úkoly a dále, že místostarosta, kterého zastupitelstvo obce určí,
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Zákon zde
vyslovne hovoří o určeném místostarostovi.
Oporu pro určení pořadí zastupování nejen pouze u prvního, ale i u dalších místostarostů lze nalézt
v komentovaném znění zákona o obcích, a to v publikaci: Koudelka, Z., Ondruš, R„ Průcha P.: Zákon o
obcích (obecní zřízení) Komentář, Linde Praha, a.s., Opletalova 35, Praha 1, 2009, 4. vydání, str. 363:

„Zákon zde výslovně hovoří o určeném místostarostoví. Ovšem ve větších městech mohou být voíení í 3
a více místostarostu a pak je přímo žádoucí, aby nebyío určeno pořadí zastupování pouze u prvního,

aíe t u daíších místostarostu. “
Určenim pořadí zastupování starosty se také zabývá Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly ve svém „Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků
č. 12“ podle právního stavu k 1. červenci 2016“, které, mimojiné, stanovi: „Pokud zastupiteístvo obce
zvoíí více než jednoho místostarostu obce, pak v souíadu s ustanovením 5 104 odst. 1 zákona o obcích
tež určí, který z ních zastupuje starostu (někdy se tento místostarosta označuje Jtako „t. místostarosta “
nebo „statutární místostarosta“). Tento pak zastupuje starostu obce. Zastupiteístvo obce může svým
usnesením určit, který z daíších místostarostu zastupuje starostu v případě nepřítomností nebo v dobe,
kdy nevykonává funkcí jak starosta obce, tak i místostarosta, kterýje určen k zastupování starosty. “

