
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

Volba místostarosty/ů města

Místostarosty města volí podle ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích do funkce zastupitelstvo města z řad 
svých členů, s tím, že za výkon své funkce odpovídá zastupitesltvu města. V souladu s čl. 7 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Nového Města na Moravě je navrhována veřejná volba 
místostarostů města prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Každý člen zastupitelstva města  má 
jeden hlas, návrh na kandidáta může podat kterýkoliv člen zastupitelstva města, s tím, že navržený kandidát by 
měl prohlásit, zda s kandidaturou souhlasí/nesouhlasí. O jednotlivých navržených kandidátech se v souladu s 
jednacím řádem zastupitelstva města hlasuje v opačném pořadí, než ve kterém byli navrženi, tj. o posledně 
navrženém kandidátovi (tj. poslední protinávrh) se tedy hlasuje jako o prvním. Zvolen je ten kandidát, který 
získal 12 a více hlasů.

§ 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích

I. ustavující Zastupitelstvo města volí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst. 2) písm. m) paní/pana  .............. 
uvolněným místostarostou města Nového Města 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 volí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst. 2) písm. m) paní/pana  .............. 
neuvolněným místostarostou města Nového Města 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 a současně není přítomen či nevykonává funkci ani uvolněný 
místostarosta města.

Mgr. Petr Hanych
tajemník

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych
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Zpracovatel: Lenka Stará

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: viz. obsah

Materiál obsahuje:

Materiál projednán:

Přizváni:
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