
Pořadové číslo:  40/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 22.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Ing. arch. Jan Horký, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. arch. Jan Horký, člen Zastupitelstva města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, člen Zastupitelstva města Přerova 

Název návrhu: 

Stanovení počtu zastupitelů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, počet členů Zastupitelstva města Přerova na volební období 2018 - 2022 na 31. 

 

Důvodová zpráva: 

Počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovuje zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů 

před dnem voleb do zastupitelstev (v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Komunální volby proběhnou 5. a 6. října 2018 a do termínu 85 

dní před konáním voleb již není v harmonogramu žádné jednání zastupitelstva. Červnové 

zastupitelstvo je tedy poslední, které může tento návrh projednat. 

 

Zákon v §68 zákona odstavci 1 uvádí: 

 

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 5 až 15 členů 

nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

 



A dále v odstavci 4: 

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v 

končícím volebním období. 

 

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se 

konají volby. Ve městě Přerově bylo k 1. 1. 2018 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 43 565 

obyvatel (dle ČSÚ). Tabulka níže prezentuje prostou interpolaci hodnot počtu zastupitelů v závislosti 

na počtu obyvatel: 

 

Počet ob. Počet zastupitelů 

10000 15 

20000 20 

30000 25 

40000 30 

42000 31 

44000 32 

46000 33 

48000 34 

49999 35 

 

 

Ačkoli se město Přerov počtem obyvatel blíží 44 tisícům, je praktické zvolit spíše lichý počet 

zastupitelů (nikoli nutné). Navrhuje se proto počet zastupitelů stanovit na 31. 

 

 

 

 

 

 

Pro referenci uvádím také počty zastupitelů v obdobně velkých městech a rozlohu jejich území. Počty 

obyvatel jsou k 1.1.2018 dle ČSÚ: 

 

Město Počet obyvatel Rozloha (ha)   Počet zastupitelů 

Jihlava 50 724 8 824 statutární město 37 

Teplice 49 563 2 378 statutární město 27 

Děčín 49 226 12 856 statutární město 27 

Chomutov 48 666 2 934 statutární město 35 

Jablonec nad Nisou 45 771 3 138 statutární město 30 

Mladá Boleslav 44 167 2 487 statutární město 33 

Prostějov 43 798 4 626 statutární město 35 

Přerov 43 565 5 848 statutární město 35 

Třebíč 36 050 5 760  27 

Česká Lípa 37 405 6 324  25 

 

Ekonomické hledisko (úspory) nejsou v rozpočtu města při snížení počtu zastupitelů o čtyři zásadní. 

Při stanovené měsíční odměně 1890 Kč činí roční úspora za jednoho zastupitele 22 680 Kč, při snížení 

o 4 zastupitele pak 90 720 Kč. 

 

 


