
XXl. zasedání Zastupitelstva Mc Brno-Bohunice konané dne 06.06.2018

Věc: Materiál k bodu 4 Stanovenĺ počtu členů zMc Brno_Bohunice pľo funkčnĺ
volebnĺ období 2018-2022

Předkladatel:
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng' Kamarád V Brně dne 02'05.2018

vo ova z ľav

Ustanovenĺ s 1 zákona ć,. 49112001 Sb', o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
někteých zákonŮ, stanovĺ - ,,Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do
zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčnĺho
obdobĺ a končĺcí dnem jeho uplynutí".

Vzhledem ktomu, Že se poslední volby do zastupĺtelstev obcĺ konaly ve dnech 10.10.
a11.10.2014, uskutečnĺ se nové volby vněkterém znásledujĺcích termínů 14.09'
a 15.09.2018,21.09. a 22.09.2018, 28.09. a29.09.2018, anebo 05.10. a 06.10.2018. Na
základě toho je nutné, vzhledem k nejzazšímu termĺnu do 21.06'2014, stanovit počet členů
ZMČ Brno_Bohunice pro další voĺební období 2018-2022. Dle $ 67 zákona ć,. 128t2ooo Sb.,
o obcích v platném zněni, stanovuje zastupitelstvo obce na kaŽdé volebnĺ období nejpozději
do 85 dnů přede dnem voleb počet členů zMl'

'l. Návľh počtu čtenů zMc Brno_Bohunice (schvatuje zMc)

Do ZMČ se volí podle ustanovenĺ 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 rozpětĺ 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

Počet členů zastupitelstva
5-15
7 -15
11 -25
15 - 35
25-45
35-55

Rozhodující je počet obyvatel k 01. lednu roku, ve kterém se volby konají, tzn. k 01.01 '2018
je v MČ B'236 obyvatel' Předkládáme Radě MČ doporučující návrh pro zastupitelstvo
stanovĺt počet členů ZMČ Brno-Bohunice pro funkční období 2018-2022 na21členů.

2. Jeden volebnĺ obvod na území Mč

Dle ustanovení $ 27 odst. 1 zákona č,' 49112001 Sb., o volbách do zastupĺtelstev obcí
a změně některých zákonů, tvoří obec jeden volebnĺ obvod. Toto ustanovenĺ však umoŽňuje
zastupitelstvu obce zŕídit vĺce volebních obvodů:

a) v obcĺch s počtem obyvatel do 10 000 tak, aby se v kaŽdém volebním obvodu volilo
nejméně 5 členů zastupitelstva obce,
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b) v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 obyvatel tak, aby se vkaŽdém
volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva obce,

c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v kaŽdém volebním obvodu volilo
nejméně 9 členů zastupitelstva obce.

V územně členěných statutárních městech můŽe být městská část součástí pouze jednoho
volebního obvodu. V případě vytvoření většího počtu volebních obvodů by se značně zvýšily
náklady na tisk hlasovacĺch lístků a náročnost na technicko-organizaćní zabezpećení
přĺpravy voleb. Také z pohledu polĺtických stran se jevĺ přĺprava voleb náročnější, protoŽe
pro volby do téhoŽ zastupitelstva můŽe kaŽdá volebnĺ strana podat pouze 1 kandidátní
listinu, volĺ-li se do téhoŽ zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, můŽe
volební strana podat kandidátní listinu v kaŽdém volebním obvodě. Doporučujeme proto, po
zkušenostech z průběhu a přĺpravy voleb do ZMČ v předchozích letech, stanovit jeden
volební obvod pro volby do Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konaných V roce 2018'

3. Stanovení potřebného počtu podpisů na peticĺch pro volby do ZMC

Tvořĺ-li volebnĺ stranu nezávislý kandidát nebo sdruŽení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátnĺ listině pro volby do zastupitelstev obcí petici podepsanou voliči
podporujícĺmi její kandidaturu.

Doporučujeme stanovit, v souladu se zněním s 21 odst' 4 zákona č. 49112001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů, potřebné počty podpisů
občanů na peticĺch, a to pro nezávislé kandidáty v počtu 600 (2 o/o zpoćtu obyvatel MČ _
tj. 265, nejméně však 600) a pro sdruŽení nezávislých kandidátů v počtu 927 (7 o/o

z celkového počtu obyvatel MČ).

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

stanovuje

v souladu se zněním $ 68 zákona č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů
ZMČ Brno-Bohunice pro funkční období 2018-2022 na 21 členů

v souladu se zněním $ 21 odst. 4 zákona č,. 49112001 sb', o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně někteých zákonü, potřebné počty podpisů občanů na peticích, a to pro nezávislé
kandidáty v počtu 600 a pro sdruŽení nezávislých kandidátů v počtu 927

v souladu se zněním $ 27 odst ' 1 zákona ć,' 49112001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně někteých zákonů, jeden volebnĺ obvod na území MČ Brno-Bohunice pro volby
do Zastupitelstva MČ v roce 2018

ukládá

tajemníkovi úřadu zveřejnit výše uvedené počty zákonem stanoveným způsobem


