
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 členů rady města

Členy rady města volí podle ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích do funkce zastupitelstvo města z řad 
svých členů. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti (v přenesené 
působnosti příslušní radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon) a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu 
města. V souladu s čl. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva Města Nového Města na Moravě je navrhována veřejná 
volba jednotlivých členů rady 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 ........... členem Rady města Nového Města na Moravě.

II. ustavující Zastupitelstvo města volí
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ust. § 84, odst 2), písm. m) 
paní/pana ........... členem Rady města Nového Města na Moravě.
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Předpokládaná doba trvání: 00:30

Text důvodové zprávy: Rada města vykonává i po volbách své pravomoci podle zákona o obcích 
až do zvolení nové rady města. 
Předkládaný návrh předpokládá ustanovení nové 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. 

Materiál obsahuje:

Materiál projednán:

Přizváni:
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