Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Ondřej Topinka
předseda KV

NÁVRH USNESENÍ
Č.: počet zastupitelů

pro zasedání dne: 16.9.2019

Ve věci: Stanovení počtu členů zastupitelstva Plzeň 10 Lhota na příští
volební období
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 – Lhota k návrhu předsedy KV po
projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu

II.

Usnáší se
Zastupitelstvo MO10 Plzeň Lhota stanoví v souladu s ustanovením § 67 a § 68
zákona o obcích na svém zasedání dne 16.9.2019 počet členů zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 10 Lhota pro následující volební období na 9 členů.

termín: od 17.9.2019

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze zasedání ZMO dne 16.9.2019
ve věci stanovení počtu členů zastupitelstva Plzeň 10 Lhota na další volební
období 2022-2026
1. Název problému a jeho charakteristika
Zastupitelstva obcí mohou v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) stanovit počet členů zastupitelstva.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dle statistických dat k prosinci 2018 je počet obyvatel MO Plzeň 10 stanoven na
1436 obyvatel.
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb
§68:
(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne
zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby
zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části
do 500 obyvatel
nad 500 do 3 000 obyvatel
nad 3 000 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
nad 150 000 obyvatel

5 až 15 členů
7 až 15 členů
11 až 25 členů
15 až 35 členů
25 až 45 členů
35 až 55 členů

3. Předpokládaný cílový stav
Navýšení počtu zastupitelů ze stávajících 7 členů na 9 členů pro další volební
období.
4. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Dle stanovených tabulek odměn zastupitelů.
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