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       V Čelákovicích dne 31.05.2022 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka,  
právník městského úřadu 

 
 
 
MATERIÁL Č. 7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 26/2022 DNE 15.06.2022 
 
 
STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 
2022- 2026 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen zák. o 
obcích) stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva města na každé volební 
období, a to nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb. 

Dle § 68 zák. o obcích se při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne k počtu 
obyvatel a velikosti územního obvodu. Rozhodující pro stanovení počtu členů 
zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby, k 
tomuto datu byl počet obyvatel (včetně cizinců) 12 379. Počet členů zastupitelstva se 
stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo ve městě s počtem obyvatel od 10 000 do 50 000 
obyvatel 15 – 35 členů. 

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva města v končícím volebním období. 

Od počtu členů zastupitelstva obce se odvíjí počet členů rady obce, ten musí být lichý 
a činit nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má 
méně než 15 členů. 

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Příjem do rozpočtu města.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení ZM č. 8. 2. ze dne 28.03.2018 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
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Zastupitelstvo města stanovuje, v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet 
členů Zastupitelstva města Čelákovic pro volební období 2022 – 2026 na 21 
členů. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
------------------------------ 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil,  
tajemník 

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 


