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Rada l. doporučuje ZM

stenovít počet členů ZM Příbram pro volební období 2018 — 2022 v počtu 25.

ll. o k l á d a

OWzařadlt tento matenál do programu ZM dne 18. 06. 201 8.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy' na usnesení:

ZM s t a n o v í

počet členů ZM Příbram pro volební období 2018 — 2022 na 25.

Důvodová zpráva

\! souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim tohoto roku, je

nutno v souladu se zákonem č. 128l2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon o obcích“) stanovit počet členů Zastupitelstva města Příbram (dále jen „ZM Přibram")

pro období 2018 — 2022, a to nejpozději 85 dni přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Ustanovení © 1 odst. 2 zákona &. 491l2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví „Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby

do zastupítelstev obcí se konají ve lhůtě počínající theatým dnem před uplynutím funkčního období

a končící dnemjeho uplynutí. “

Poslední všeobecné volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23.05.2018 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí

v termínu 5. a 6. října 2018.

Při stanovení počtu členů zastupitelstva je nutno vycházet z 5 68 Zákona o obcích, který stanoví:

(1) Zastupítelsfvo obce pří stanovení počtu členů zastupítelstva obce příhlědne zejména k počtu obyvatel

a velíkostí územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupítelstvo obce mělo v obcí, městysu, městě,

městském obvodu, městské častí

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 30 000 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 nejpozdějí

do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupítelstva obce uveřejněn způsobem v místě

obvyklým.

(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupítelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se

konají volby.



(4) Neurčí—lí zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zestupítelstva obce v

končícím volebním období.

(5) Dojde-lí ke sloučení obcí nebo k oddělení částí obce. stanoví počet členů zastupítelstva obce. který má být

zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-lí ke zřízení městského obvodu nebo městské částí v Územně členěném

statutárním městě, stanoví počet členů zastupítelstva městského obvodu nebo městské částí, který má být

zvolen, magístrát v přeneseně působností, Pří stanovení počtu členů zastupítelstva obce a členů zastupltelstva

městského obvodu nebo městské částí se postupuje podle odstavce 1 obdobně.

Počet obyvatel města Příbram evidovaný k 01.01.2018 je 32 378 + 725 cizinců.

Podle zákona se počet členů ZM Příbram může pohybovat v rozmezí 15 — 35 členů (10 — 50 tis.

obyvatel).

V minulých obdobích byl počet členů ZM Příbram 25.


