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NÁVRH USN. ZM/N 3407
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  t  a  n  o  v  u  j  e  
   v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1) zákona číslo 128/2000

Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů
pro následující volební období 2022-2026 počet členů
zastupitelstva v počtu 30 zastupitelů a uskutečnění
komunálních voleb 2022 v jednom volebním obvodě města
Jablonec nad Nisou.

Důvodová zpráva

 Ust. § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zák. o obcích) stanoví: "Zastupitelstvo obce
je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet pro každé
volební období stanoví v souladu s tímto zákonem
zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb
do zastupitelstev obcí."
Ust. § 68 odst. 1 zák. o obcích stanoví:  "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 nad 10 000
do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů".
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce
je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby
(tj. k 1.1.2022) tj. 44 588 obyvatel (zdroj: ČSÚ).
Zastupitelstvo obce je podle ust. § 67 zák. o obcích povinno (i
když se počet členů zastupitelstva obce nezmění) stanovit
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev
obcí (pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2022, které
se mohou uskutečnit od poloviny září do konce září 2022,
tedy do cca od poloviny června do začátku července
2022)  počet členů zastupitelstva obce pro následující
volební období 2022 - 2026
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