
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
1. ustavuj ícího Zastupi te lstva města

konané dne 5.11.2018

Stanovení orgánů města

Předmětem jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města by dle zákonné úpravy (§ 91 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) mělo být (mimo např. složení slibu členů zastupitelstva 
obce) především: volba starosty, místostarosty/ů, stanovení počtu a volba členů rady města, stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, zřízení výborů zastupitelstva města. Jednotlivé body 
jsou zapracovány v návrzích usnesení.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

I. ustavující Zastupitelstvo města určuje
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. k) následující 
funkce, pro které budou ve volebním období 2018 - 2022 členové Zastupitelstva města Nového Města na 
Moravě uvolněni:
- funkce starosty města Nového Město na Moravě
- funkce místostarosty města Nového Město na Moravě, který je současně podle ust. § 104 odst 1) zák. o 
obcích, v platném znění určen zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta města nevykonává funkci

II. ustavující Zastupitelstvo města stanovuje
v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 84 odst. 2), písm. m) a § 99 odst. 
3) počet členů Rady města Nového Města na Moravě na 5 členů ve složení - uvolněný starosta, uvolněný 
místostarosta, neuvolněný místostarosta a další dva členové rady města s tím, že rada města může i 
některému ze svých zbývajících neuvolněných členů svěřit určité kompetence z oblastí patřících do 
samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města).

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Lenka Stará
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Vyjádření: - předkládaný návrh navazuje na proběhlá jednání volebních stran

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Předkládaný návrh předpokládá ustanovení rady města s 5 členy (vychází 
ze zákona o obcích, kdy počet členů RM je min. 5 a nejvýše 11, s tím, že 
nesmí přesahovat 1/3 členů ZM). Dle zákona o obcích jsou automaticky 
vždy členy rady města starosta a 
místostarosta/místostarostové. Potencionální možnost případně pověřit 
některého ze členů rady města určitými kompetencemi v oblasti 
samostatné působnosti města (tj. pověřený člen rady města) vychází z 
tzv. zbytkové působnosti rady obce uvedené v ust. § 102 odst. 3) zákona 
o obcích, kdy rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí 
patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny 
zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.
Pro případ, že by byl schválen návrh na jakékoliv tajné hlasování, je 
nutné nejprve zvolit volební komisi, připravit volební zástěnu a urnu 
atd. Volební komise má vždy lichý počet členů (včetně jejího předsedy), 
s tím, že je ale vždy nejméně tříčlenná. Volební komise po schválení 
volebního řádu pro tajné hlasování zvolí ze svého středu předsedu, který 
řídí tajné hlasování. Volební komise po skončení hlasování provede 
vyhodnocení počtu hlasů, a poté ohlásí výsledek hlasování.

Materiál obsahuje: Příloha - zákon o obcích (Veřejná)
Příloha - zákon o střetu zájmů (Veřejná)
Příloha - jednací řád ZM (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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