
XX. zasedáni Zas pitelstva Mč Brno_Bohunice kona né dne 04.05.2022

Věc: Materiál k bodu 7 StanovenÍ počtu členů zMc Brno_Bohunice pro funkční
volebn í období 2022-2026

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng' Kamarád V Brně dne 13'04.2022

Důvodová zpráva
Ustanovení s 1 zákona č,' 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
něktených zákonů, stanoví - ,,Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do
zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního
období a končící dnem jeho uplynutí"'

Vzhledem k tomu, Že se poslední volby do zastupitelstev obcí konaly ve dnech 05.1o'
a 06'10'2018, bylo moŽné nové volby vyhlásit v některém z následujících termínů - o9'o9.
a10.09.2022, 16.09. a 17.09.2022, 23.09. a24.09.2022, anebo 30.09. a 01.10.2022.
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 (viz příloha) byly volby do
zastupitelstev obcí vyhláš-eny ve dnech 23. září a 24' září 2022' Na základě toho je nutné
stanovit počet členů zMČ Brno-Bohunice pro další volební obdobi 2022-2026' Dle $ 67
zákonač' 12812000 sb', o obcích vplatném znění, stanovuje zastupitelstvo obce nakaždé
volební období nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb počet členů zMČ.

1. Návrh počtu členů zMČ Brno_Bohunice (schvaIuje ZMČ)

Do ZMČ se volí podle ustanovení s 68 odst. 1 zákona č,. 128t2ooo sb., o obcích v platném
znění, 15-35 členů zastupitelstva. Počet členů budoucího zastupitelstva stanoví dle $ 67
citovaného zákona stávající zastupitelstvo' Počet členů zastupitelstev je dán rozpětím,
podle počtu obyvatel v obci (ve všech případech je rozpětí stanoveno lichými čísly) takto:

Počet obyvatel v obci
Do 500
nad 500 do 3 000
nad 3 000 do 10 000
nad '10 000 do 50 000
nad 50 000 do 150 000
nad 150 000

Rozhodující je počet obyvatel k 01. lednu roku, ve kterém se volby konají, tzn' k 01.o1 '2022
bylo v MČ 13.436 obyvatel'

Rada MČ na svém 99. zasedání dne 13'04.2022 doporučila Zastupitelstvu MČ stanovit
počet členů zMČ Brno-Bohunice pro funkční období 2022-2026 na 21 členů.

E-mailem ze dne 21'03'2022 předloŽil člen Zastupitelstva MČ lng. Miloš YráŽel návrh na
stanovení počtu členů zMc Brno-Bohunice pro funkční období 2022-2026 na 15 členů (viz
příloha)

2. StanovenÍ potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do ZMč
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdruŽení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstev obcí petici podepsanou voliči
podporujícími její kandidaturu.

Počet členů zastupitelstva
5-15
7 -15
11 -25
15-35
25-45
35-55
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Doporučujeme stanovit, v souladu se zněním s 21 odst' 4 zákona č' 491t2oo1 sb',
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů, potřebné počty podpisů
občanů na peticích, a to pro nezávislé kandidáty v počtu 600 (2 oÁ z počtu obyvatel lvlČ -
tj. 269, nejméně však 600) -a pro sdruŽení nezávislých kandidátů v počtu 941 (7 %
z celkového počtu obyvatel MC).

Návrh usnesení

ZastupiteIstvo Mč Brno_Bohu nice

stanovuje

v souladu se zněním $ 68 zákona č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů
ZMČ Brno_Bohunice pio funkční období 2022-2026 na:

a) 21 členů

b) 15 členů

v souladu se zněním $ 21 odst ' 4 zákona č,' 49112001 Sb', o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně někteých zákonů, potřebné počty podpisů občanů na peticích, a to pro nezávislé
kandidáty v počtu 600 a pro sdruŽení nezávislých kandidátů v počtu 941

ukládá

tajemníkovi úřadu zveřejnit výše uvedené počty zákonem stanoveným způsobem

Příloha: Kopie návrhu na stanovení počtu členů zMČ _ |ng' VráŽel


