
 
1/IX. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 20. 10. 2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 2 
Technický bod 

 

 

Obsah: 

V rámci tohoto bodu programu se schvaluje program zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany, určí se zapisovatel a sčitatel a volí se ověřovatelé zápisu. 

Zastupitelstvu se předkládá platný Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, aby 

k němu mohli být vzneseny připomínky, návrhy na změnu nebo návrh nového jednacího řádu. 

Pokud nebudou podány návrhy na změnu či návrh nového jednacího řádu, není nutné v této věci 

přijímat usnesení a Zastupitelstvo může jednat podle současného Jednacího řádu. 

Členům Zastupitelstva byl rozeslán pro seznámení výňatek ze zákona o obcích a výňatek ze 

Statutu města Brna. 

 

 

Příloha: 

- výňatek ze zákona o obcích 

- výňatek ze Statutu města Brna 

- jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

volí 

 

pro 1/IX. ustavující zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu pana/í………… a pana/í………., 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

schvaluje 

 

navržený program 1/IX. ustavujícího zasedání Zastupitelstva. 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 10. 2022 

 

 

Zpracoval:           Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Starosta MČ Brno-Tuřany 



____________________________________________________________ 
Systém ASPI - stav k 11.10.2022 do částky 140/2022 Sb. a 21/2022 Sb.m.s. - RA2054 
128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení) - poslední stav textu  
 
  

HLAVA IV  
 

ORGÁNY OBCE  
 

 DÍL 1  
 

 Zastupitelstvo obce  
 

 § 67 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s 
tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.  
  

 § 68 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (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                 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. 

  
 (2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce3b) obecního úřadu nejpozději do 2 
dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.  
  
 (3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají 
volby.  
  
 (4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím 
volebním období.  
  
 (5) Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, 
Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke zřízení městského obvodu nebo městské části v územně členěném statutárním městě, stanoví 
počet členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, který má být zvolen, magistrát v přenesené působnosti. Při 
stanovení počtu členů zastupitelstva obce a členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části se postupuje podle 
odstavce 1 obdobně.  
  

 § 69 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.  
  
 (2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení 
zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."  
  
 (3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". Člen zastupitelstva obce 
potvrdí složení slibu svým podpisem.  
  
 (4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými 
příkazy.  
  

 § 70 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí.  
  
 (2) Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního 
poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.  
  

 § 71 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Funkci člena zastupitelstva obce vykonávají  
  
a) členové zastupitelstva obce zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva 
obce uvolněni, (dále jen "uvolněný člen zastupitelstva obce"),  
  
b) ostatní členové zastupitelstva obce (dále jen "neuvolněný člen zastupitelstva obce").  
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 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo platu; rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce určí obec. Náhradu mzdy nebo platu, včetně odpovídající částky 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle 
zvláštních právních předpisů50), uhradí obec zaměstnavateli.  
  
 (3) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, poskytuje obec náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou. 
Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout 
v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo obce.  
  
 (4) Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a 
to ani po skončení výkonu funkce.  
  

 § 72 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce odměnu. Odměna se poskytuje ode dne 
zvolení do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva obce uvolněni, nejdříve však 
ode dne, od kterého ji zastupitelstvo obce jako takovou funkci určilo. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je poslancem, 
senátorem nebo členem vlády, poskytuje obec odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jinak náležela uvolněnému 
členovi zastupitelstva obce.  
  
 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu. V takovém případě se 
odměna poskytuje ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým 
odměnu stanovilo.  
  
 (3) V usnesení podle odstavce 2 zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za 
měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým neuvolněným 
členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. 
Usnesení podle odstavce 2 pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo.  
  
 (4) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec odměnu v rozmezí od 
0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pokud 
zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, odměnu nestanovilo, náleží mu 
ode dne zvolení do funkce starosty odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva 
obce, který vykonává funkci starosty.  
  
 (5) Odměna se členovi zastupitelstva obce poskytuje měsíčně. Pokud člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po 
část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši násobku jedné třicetiny jeho odměny a počtu kalendářních dnů, po které 
funkci v daném měsíci vykonával.  
  
 (6) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, nařízené 
karantény, těhotenství a mateřství, péče o dítě do 4 let věku anebo ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě mladší 10 let podle 
zákona o nemocenském pojištění, odměna mu nenáleží, nestanoví-li tento zákon jinak.  
  
 (7) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce za každý kalendářní den od prvního do čtrnáctého kalendářního dne 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží odměna ve výši 60 % jedné třicetiny odměny. Pro účely stanovení výše 
odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina odměny upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní 
vyměřovací základ pro stanovení nemocenského z nemocenského pojištění51).  
  
 (8) Odměna stanovená podle odstavce 7 se snižuje o 50 %, pokud se nemocenské podle právních předpisů o 
nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Odměna ve snížené výši stanovená podle odstavce 7 a podle věty první za jednotlivý 
kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
  

 § 73 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií obcí  
  
a) výši odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc,  
  
b) maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc.  
  
 (2) Velikostní kategorie obcí podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.  
  
 (3) Odměna uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci primátora statutárního města, ve velikostní 
kategorii obcí nad 200 000 obyvatel se stanoví tak, aby činila nejméně 2,5násobek odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, 
který vykonává funkci starosty, v obci ve velikostní kategorii obcí do 300 obyvatel a současně nebyla vyšší než odměna 
uvolněného člena zastupitelstva kraje, který vykonává funkci hejtmana kraje, v kraji ve velikostní kategorii krajů do 500 000 
obyvatel.  
  
 (4) Při určení výše odměny člena zastupitelstva obce se vychází z počtu obyvatel obce52), kteří byli hlášeni v obci k 
trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.  
  
 (5) Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva obce počet obyvatel obce o více než 20 % tak, že dojde ke 
změně zařazení obce ve velikostní kategorii obcí podle přílohy k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku  
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a) uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna ve výši odpovídající velikostní kategorii obce,  
  
b) neuvolněnému členovi zastupitelstva obce dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou 
velikostní kategorii obce, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.  
  
 (6) Odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
  

 § 74 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství53), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2 000 Kč 
nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu. 
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie54), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k 
časové náročnosti této činnosti zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle 
tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.  
  
 (2) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, 
za kterou náleží nejvyšší odměna.  
  
 (3) V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až 
do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, 
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního 
orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny podle věty první, náleží neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.  
  

 § 75 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle § 104 odst. 1 věty třetí starostu v plném 
rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával funkci, náleží od prvního dne 
zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.  
  
 (2) Členovi zastupitelstva obce, který byl zastupitelstvem obce pověřen výkonem pravomocí starosty podle § 103 odst. 
6, náleží odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.  
  
 (3) Členovi zastupitelstva obce, který nadále vykonává pravomoci starosty nebo místostarosty podle § 107, náleží 
dosavadní odměna do zvolení nového starosty nebo místostarosty. Členovi rady obce, která vykonává své pravomoci podle § 
102a, náleží dosavadní odměna do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty v případě, že se rada obce nevolí.  
  
 (4) Členovi zastupitelstva obce, který je předsedou nebo členem zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce, které 
byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c), náleží po skončení funkčního období do odvolání z funkce 
dosavadní odměna za výkon funkce předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce nebo komise rady obce.  
  
 (5) Členovi zastupitelstva obce, který je členem komise rady obce, které nebyl svěřen výkon přenesené působnosti, 
náleží po skončení funkčního období odměna za výkon této funkce po dobu výkonu pravomocí dosavadní rady obce podle § 
102a.  
  

 § 76 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště 
významných úkolů obce.  
  
 (2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce 
nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím 
zastávaných funkcí za měsíc.  
  
 (3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím 
zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis.  
  
 (4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod 
navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.  
  
 (5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a projednán jako 
samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení 
zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.  
  

 § 77 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému 
členovi zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku 
mandátu člena zastupitelstva obce náležela odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů uvedených v § 
72 odst. 6 se nepřihlíží.  
  
 (2) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému 
členovi zastupitelstva obce, kteří byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud 
jim ke dni odvolání nebo vzdání se funkce náležela odměna. K případům nevyplácení odměny v rozhodný den z důvodů 
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uvedených v § 72 odst. 6 se nepřihlíží.  
  
 (3) Odchodné podle odstavce 1 při zániku mandátu člena zastupitelstva obce dnem voleb do zastupitelstva obce členovi 
zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v novém funkčním období opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva 
obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží 
odměna. O opětovné zvolení do funkce podle věty první nejde, jde-li o druhé a následující obsazení uvedené funkce v průběhu 
funkčního období.  
  
 (4) Odchodné podle odstavce 2 členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl nejpozději na následujícím zasedání 
zastupitelstva obce opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty.  
  
 (5) Odchodné členovi zastupitelstva obce nenáleží, pokud byl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen pro 
úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, jeho 
trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního 
stíhání.  
  
 (6) Vznikl-li členovi zastupitelstva obce nárok na odchodné v době, kdy je proti němu vedeno trestní stíhání pro úmyslný 
trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, odchodné se 
nevyplatí. Byl-li člen zastupitelstva obce pro trestný čin uvedený ve větě první pravomocně odsouzen, jeho trestní stíhání bylo 
podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, platí, že nárok na odchodné 
nevznikl; v opačném případě se odchodné vyplatí.  
  
 (7) Odchodné podle odstavce 2 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout ve funkčním období pouze jednou.  
  

 § 78 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Odchodné se stanoví ve výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za měsíc ke dni zániku mandátu 
člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých 
ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce. Do rozhodné doby podle věty 
první se započte i doba, po kterou člen zastupitelstva obce podle § 77 odst. 3 nebo 4 do opětovného zvolení do funkce 
nevykonával funkci uvolněného člena zastupitelstva obce nebo funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává 
funkci starosty nebo místostarosty.  
  
 (2) Odchodné je splatné, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 3, a vyplácí se jednorázově v nejbližším 
výplatním termínu.  
  
 (3) Člen zastupitelstva obce je povinen předložit čestné prohlášení, že u něj nejsou dány překážky pro výplatu 
odchodného stanovené v § 77 odst. 5 a 6.  
  

 § 79 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 Splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva obce, 
jakož i srážky z nich, odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, a 
postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena 
zastupitelstva obce se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce 
se považují za zaměstnance.  
  

 § 80 [Komentář WK] [Komentář Leges]  
 
 (1) Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout  
  
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce 
pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství53),  
  
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských 
obřadech,  
  
c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,  
  
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  
  
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného 
člena zastupitelstva obce,  
  
f) odměnu při významném životním výročí,  
  
g) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,  
  
h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  
  
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.  
  
 (2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako 
zaměstnancům obce.  
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 § 81 [Komentář WK] [Komentář Leges]  
 
 (1) Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek 
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce55) a v jejich mezích podle pravidel pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem obce.  
  
 (2) Zastupitelstvo obce může stanovit, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva obce pro účely cestovních 
náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.  
  
 (3) Nestanoví-li v pravidlech pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce zastupitelstvo obce jinak, 
podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo 
plnění úkolů, způsob dopravy a ubytování, určuje členům zastupitelstva obce před zahájením pracovní cesty písemně starosta.  
  
 (4) Stanoví-li tak zastupitelstvo obce, náleží členovi zastupitelstva obce náhrada za opotřebení vlastního zařízení nebo 
jiných předmětů nezbytných k výkonu funkce člena zastupitelstva obce. To neplatí pro používání motorového vozidla, u kterého 
se poskytování náhrad řídí odstavci 1 až 3.  
  

 § 81a [Komentář WK] [Komentář Leges]  
 
 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 
dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem56).  
  
 (2) Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce netrvá po dobu celého kalendářního roku, má nárok na 
poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní 
rok.  
  
 (3) Odměna se za dobu čerpání dovolené nekrátí.  
  
 (4) Obec poskytne uvolněnému členovi zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého 
zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce.  
  
 (5) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou nebo její část v průběhu příslušného kalendářního roku, 
převádí se mu nárok na ni do bezprostředně následujícího kalendářního roku, v němž se eviduje jako nevyčerpaná dovolená z 
předchozího kalendářního roku a čerpá se přednostně. Do dalšího kalendářního roku se již tento nárok nepřevádí.  
  
 (6) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce, který je ke dni ukončení výkonu funkce v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon 
funkce, může mu na základě jeho žádosti obec poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část. Uvolňující 
zaměstnavatel poskytne zbývající část dovolené za příslušný kalendářní rok, která nebyla vyčerpána nebo nahrazena. 
Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se nepřevádí ani ji nelze nahradit.  
  
 (7) Nevyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce, který ke dni ukončení výkonu funkce není v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, poměrnou část dovolené podle odstavce 2 za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolnění pro výkon 
funkce, poskytne mu obec náhradu za nevyčerpanou dovolenou. Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se 
nenahrazuje.  
  
 (8) Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle odstavců 6 a 7 se určí jako násobek počtu kalendářních dnů, za které 
je poskytována, a jedné třicetiny odměny, která náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce ke dni ukončení výkonu funkce.  
  
 (9) Vyčerpal-li uvolněný člen zastupitelstva obce dovolenou v rozsahu větším, než mu náleží podle odstavců 1 až 5, 
posuzuje se odměna za každý den čerpání dovolené nad rámec zákonného nároku jako přeplatek poskytnuté odměny.  
  
 (10) Obecní úřad vede evidenci o čerpání dovolené uvolněných členů zastupitelstva obce. Člen zastupitelstva obce 
oznámí předem čerpání dovolené obecnímu úřadu prostřednictvím starosty.  
  

 § 82 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo  
  
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,  
  
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických 
osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo 
zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,  
  
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila 
nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.  
  

 § 83 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů 
obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla 
ohrožena vážnost jeho funkce.  
  
 (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité 
záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 
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právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před 
zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.  
  

 DÍL 2  
 

 Pravomoc zastupitelstva obce  
 

 § 84 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).  
  
 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno  
  
a) schvalovat program rozvoje obce,  
  
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,  
  
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,  
  
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,  
  
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací 
smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)  
  
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec 
majetkovou účast,  
  
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich 
odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c),  
  
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  
  
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  
  
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,  
  
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,  
  
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  
  
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit 
počet členů rady obce,  
  
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,  
  
o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3, rozhodovat o mimořádných 
odměnách podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva obce podle § 80 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
uvolněným členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6,  
  
p) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce,  
  
q) zřizovat a zrušovat obecní policii,  
  
r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  
  
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,  
  
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  
  
u) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,  
  
v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,  
  
x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, 
navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné 
neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a),  
  
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  
  
 (3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.  
  
 (4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené 
radě obce podle § 102 odst. 2.  
  
 (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 
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1.  
  

 § 85 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:  
  
a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a 
pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,  
  
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v 
jednom kalendářním roce,  
  
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám 
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,  
  
d) uzavření smlouvy o společnosti44) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti44), jejíž je obec společníkem,  
  
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,  
  
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,  
  
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,  
  
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,  
  
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,  
  
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k 
závazku a smlouvy o společnosti44),  
  
k) zastavení nemovitých věcí,  
  
l) vydání komunálních dluhopisů,  
  
m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,  
  
n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo 
práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může 
zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.  
  

 § 86 [Komentář Linde] [DZ]  
 

 zrušen 
 
  

 § 87 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak31a).  
  

 § 88 [DZ]  
 

 zrušen 
 
  

 § 89 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra 
je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.  
  
 (2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit 
místní referendum, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo 
obce v této lhůtě neučiní, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu30).  
  
 (3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, postupuje se podle § 102a a 107.  
  

 § 90 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 a zastupitelstvo obce nemůže být 
doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže 
zastupitelstvo obce rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení 
pravidel rozpočtového provizoria.  
  

 § 91 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání 
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návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže 
byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním 
z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní 
starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a další členové rady obce.  
  
 (2) Jestliže se ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce nekonalo ve lhůtě podle odstavce 1, svolá je po 
uplynutí této lhůty Ministerstvo vnitra, ledaže soud vyhověl návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování. Informaci o 
svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce zveřejní Ministerstvo vnitra v rozsahu stanoveném v § 93 po dobu v tomto 
ustanovení stanovenou na své úřední desce.  
  

 § 92 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se 
konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat 
zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání 
zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.  
  
 (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen 
zastupitelstva obce.  
  
 (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení 
jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí 
předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 
nebo 2.  
  

 § 93 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 
Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může 
informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.  
  
 (2) V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu43) se informace o místě, době a navrženém 
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní na úřední desce obecního úřadu alespoň po 
dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce; záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být na tomto 
zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce.  
  
 (3) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.  
  
 (4) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo 
zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.  
  

 § 94 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho 
členové, rada obce a výbory.  
  
 (2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne 
zastupitelstvo obce.  
  

 § 95 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení 
ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.  
  
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O 
námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.  
  

 § 96 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.  
  

 § 97 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě 
obvyklým.  
  

 § 98 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Ministerstvo vnitra jmenuje správce obce z řad zaměstnanců státu zařazených do Ministerstva vnitra,  
  
a) neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby do zastupitelstva obce pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva obce32),  
  
b) zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, nebo  
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c) dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce.  
  
 (2) Správce obce zabezpečuje úkoly v oblasti samostatné působnosti podle § 84 odst. 2 písm. b), § 102 odst. 2 a 3, § 
103 odst. 4 písm. b), d), e) a i) a je oprávněn stanovit pravidla rozpočtového provizoria32a). Správce obce svolává ustavující 
zasedání zastupitelstva obce podle § 91 odst. 1. Správce obce zastupuje obec navenek a je v čele obecního úřadu.  
  
 (3) Náklady spojené s výkonem funkce správce obce hradí Ministerstvo vnitra.  
  
 (4) Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 91) nebo zvolením starosty. Na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.  
  

 DÍL 3  
 

 Rada obce  
 

 § 99 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu 
obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.  
  
 (2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).  
  
 (3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva 
obce. Počet členů rady obce je lichý a činí 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.  
  
 (4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.  
  

 § 100 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 
nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o 
záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.  
  
 (2) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty 
nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce. Funkce 
rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.  
  
 (3) Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady obce jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce, 
aniž počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále své funkce.  
  

 § 101 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým 
bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.  
  
 (2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo 
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.  
  
 (3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V 
zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a 
přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu 
rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům 
zastupitelstva obce.  
  
 (4) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.  
  

 § 102 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.  
  
 (2) Radě obce je vyhrazeno  
  
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném 
zastupitelstvem obce,  
  
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní 
policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),  
  
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,  
  
d) vydávat nařízení obce,  
  
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,  
  
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),  
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g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním 
zákonem,32b)  
  
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,  
  
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,  
  
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,  
  
k) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,  
  
l) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,  
  
m) schvalovat organizační řád obecního úřadu,  
  
n) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,  
  
o) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.  
  
 (3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou 
vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti 
svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních 
souvisejících s činností obecní policie.  
  
 (4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno též 
rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j), k) a o).  
  
 (5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada 
obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.  
  

 § 102a [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde]  
 
 (1) Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do 
zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3).  
  
 (2) Jestliže soud vyhoví návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování, je rada obce ode dne právní moci rozhodnutí soudu 
do dne, ve kterém se koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, kromě pravomocí stanovených v odstavci 1, 
oprávněna stanovit pravidla rozpočtového provizoria a schvalovat rozpočtová opatření32c).  
  
 (3) Jestliže nedošlo ke zvolení zastupitelstva obce, protože okrsková volební komise neodevzdala zápis o průběhu a 
výsledku hlasování, vykonává rada obce ode dne následujícího po dni, ve kterém končila lhůta okrskové volební komise k 
odevzdání zápisu o průběhu a výsledku hlasování, do dne, ve kterém se koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce, pravomoci podle odstavce 2.  
  
 (4) V obcích, v nichž rada obce nebyla před ukončením funkčního období zastupitelstva obce volena (§ 99 odst. 3), 
vykonává její pravomoci v období podle odstavce 1 dosavadní starosta (§ 107). Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně.  
  

 DÍL 4  
 

 Starosta 
 
  

 § 103 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Starosta zastupuje obec navenek.  
  
 (2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a 
místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.  
  
 (3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se 
zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a 
odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.  
  
 (4) Starosta  
  
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),  
  
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim 
plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim 
plat, jen není-li zřízena rada obce,  
  
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,  
  
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,  
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e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,34)  
  
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,  
  
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,  
  
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,  
  
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům 
zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.  
  
 (5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z 
jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.  
  
 (6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho 
pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-
li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal 
současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.  
  

 § 104 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. 
Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).  
  
 (2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.  
  

 § 105 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu 
zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).  
  

 § 106 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, 
jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou 
působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.  
  
 (2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní 
odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné 
způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto 
prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.  
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení 
zvláštního zákona starosta.  
  

 § 107 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty 
vykonává pravomoci starosty podle § 103; v tomto období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Nevykonává-li 
dosavadní starosta své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta, a je-li dosavadních místostarostů více, 
ten, kterého přede dnem voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého pověřil dosavadní starosta. 
Vykonával-li ke dni voleb pravomoci starosty člen zastupitelstva obce podle § 103 odst. 6, použijí se věty první a druhá obdobně.  
  

 § 108 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak 
má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.  
  
 (2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník 
obecního úřadu.  
  
 (3) Primátor statutárního města má právo při významných příležitostech a občanských obřadech používat primátorské 
insignie.  
  

 DÍL 5  
 

 Obecní úřad  
 

 § 109 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.  
  
 (2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.  
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 (3) Obecní úřad  
  
a) v oblasti samostatné působnosti  
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,  
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,  
3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem34b);  
  
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.  
  

 § 110 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního 
úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.  
  
 (2) Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené 
působnosti starostovi.  
  
 (3) Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho 
úkoly starosta.  
  
 (4) Tajemník obecního úřadu  
  
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,  
  
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,  
  
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,  
  
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do 
obecního úřadu,  
  
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada 
obce.  
  
 (5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.  
  
 (6) Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.  
  

 § 111 [Komentář WK] [Komentář Leges] [Komentář Linde] [DZ]  
 
 (1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením 
slova "obec" ("město", "městys") a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.  
  
 (2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se 
v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad", "Úřad městyse") s uvedením názvu obce, městyse nebo města.  
  
 (3) Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (městského) úřadu nebo úřadu městyse, uvede se pod záhlavím též 
název odboru, který písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení odboru, uvede se toto označení.  
  
 (4) Vypracovávají-li písemnosti zvláštní orgány, uvede se v záhlaví "obec" ("město", "městys"), název obce (města, 
městyse) a pod ním název zvláštního orgánu, který písemnost vyhotovil.  
  
 (5) Obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního 
razítka s malým státním znakem.34c)  
  

 § 112 [Komentář Linde] [DZ]  
 

 zrušen 
 
  

 § 113 [DZ]  
 

 zrušen 
 
  

 § 114 [DZ]  
 

 zrušen 
 
  

 § 115 [DZ]  
 

 zrušen 
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 § 116  
 

 zrušen 
 
  

____________________ 
 
  
3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  
  
4) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  
  
17) Obchodní zákoník.  
  
28) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
  
29) Například § 110 a 163 obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a 
nadačních fondech).  
  
29a) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.  
  
30) § 67 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  
  
31) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.  
  
31a) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.  
  
32) § 23 odst. 8 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.  
  
32a) § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
  
32b) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.  
  
32c) § 13 odst. 2 a § 16 zákona č. 250/2000 Sb.  
  
33) Zákon č. 143/1992 Sb. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a 
obcí, ve znění pozdějších předpisů.  
  
34) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
  
34a) § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.  
  
34b) Například § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb.  
  
34c) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.  
  
43) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
  
44) § 2716 a násl. občanského zákoníku.  
  
50) § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
  
51) § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
  
52) § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
  
 § 158 odst. 8 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
  
53) § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
  
54) § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.  
  
55) Část sedmá hlava III a IV zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  
  
56) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252326'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='412/2005%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='101/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/1995%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='50/1976%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='50/1976%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='50/1976%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523110'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523163'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='248/1995%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='227/1997%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='245/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='150/2002%20Sb.%252367'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='152/1994%20Sb.%252359'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='22/2004%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='491/2001%20Sb.%252323'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='218/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='312/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='143/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='253/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='106/1999%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='94/1963%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='250/2000%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='218/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='477/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='352/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='89/2012%20Sb.%25232716'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523206'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523206'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='589/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='592/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='187/2006%20Sb.%252322'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/2000%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='326/1999%20Sb.%2523158'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='301/2000%20Sb.%252311a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='553/1991%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='274/2008%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='262/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='245/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění obecně závazných 
vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 
15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 
5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019, 13/2019, 28/2020, 7/2021, 19/2021 a 20/2022 

 

ČLÁNEK 11 - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

[1] Zastupitelstvo městské části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. Jednání zastupitelstva 
městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části. 
Zastupitelstvu městské části je tímto Statutem vyhrazeno:  

a) schvalovat program rozvoje městské části, 

b) schvalovat střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku městské části, stanovit 
pravidla rozpočtového provizoria městské části, 

c) uzavírat dohody o změně hranic městské části po předchozím souhlasu Zastupitelstva města Brna, 

d) vyjadřovat se ke změně hranic katastrálních území, 

e) zřizovat trvalé a dočasné fondy městské části, 

f) zřizovat, měnit a rušit příspěvkové organizace dle zvláštního zákona 135) nebo organizační složky městské 
části, rušit obecně prospěšné společnosti, pokud neobdrží do 60 dnů ode dne oznámení záměru zřízení 
nebo zániku těchto organizací a organizačních složek od Rady města Brna zamítavé stanovisko, 

g) schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek městské části, 

h) zakládat jiné právnické osoby, než  je uvedeno v písm. g) tohoto odstavce, po předchozím souhlasu 
Zastupitelstva města Brna, 

i) schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu 10) a stanovy obchodních 
společností a dalších právnických osob, které městská část hodlá založit, 

j) rozhodovat o účasti městské části v již založených právnických osobách po předchozím souhlasu Rady 
města Brna, 

k) delegovat zástupce městské části (s výjimkou obchodních společností, v nichž je městská část jediným 
akcionářem či jediným společníkem) na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má městská část 
majetkovou účast,  

l) navrhovat zástupce městské části do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má městská část 
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada městské části ve věcech jediného 
společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, 

m) navrhovat obecně závazné vyhlášky města, 

n) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části kromě referenda v celoměstské 
působnosti nebo s celoměstským dopadem, 

o) volit z řad svých členů starostu, místostarostu (místostarosty) a další radní a odvolávat je z funkce, stanovit 
počet členů rady městské části a určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části 
uvolněni, 

p) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,  

q) stanovit výši osobních a věcných nákladů na činnost úřadu městské části a zvláštních orgánů městské části; 
jde-li o náklady na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem Magistrátu města Brna, 

r) plnit funkci zadavatele veřejné zakázky podle zvláštních předpisů, 12) pokud je hrazena z rozpočtu městské 
části a nevolí se rada městské části, 

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části, 

t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
městské části, za výkon funkce členů výborů, 

u) schvalovat plány společných zařízení návrhu pozemkových úprav, 12a) 

v) schvalovat žádost o předchozí souhlas ZMB s převodem bytů a nebytových prostor vymezených v domech 
svěřených MČ, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na 
těchto pozemcích, za cenu nižší než obvyklou či s jinou splatností kupní ceny než před podpisem kupní 
smlouvy včetně jejího odůvodnění. 

[2] Zastupitelstvu městské části přísluší dále rozhodovat podle § 85 a 133 zákona o obcích o těchto právních 
jednáních: 

a) nabytí hmotných nemovitých věcí s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, do vlastnictví 
města; toto nabytí podléhá oznamovací povinnosti dle článku 75 tohoto Statutu, 

b) vydávání nemovitých věcí podle zvláštních předpisu 8, 63) z majetku města svěřeného městské části, 

c) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzickým nebo 
právnickým osobám v jednom kalendářním roce, 
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d) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo 

právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí 

e) vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20 tis. Kč do úhrnné výše 5 % celkových příjmů schváleného 
rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, maximálně však do úhrnné výše 2 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok, 

f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 tis. Kč do úhrnné výše 1 mil. Kč za příslušný 
rozpočtový rok,  

g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 

h) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 

i) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru nebo zápůjčky městskou částí do úhrnné výše 5 % celkových příjmů 
schváleného rozpočtu  na příslušný rozpočtový rok, uzavření zástavních smluv k zajištění pohledávek města 
vůči třetím osobám v případech, kdy  tyto pohledávky vznikly  činností MČ, 

j) uzavření smlouvy o společnosti a poskytnutí majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti, jehož je 
městská část účastníkem, a to za podmínky předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna, 

k) uzavření smlouvy o přijetí úvěru na opravy, modernizace nebo regenerace bytových domů, na který je 
možno čerpat finanční podporu z veřejných rozpočtů celostátní úrovně; přijetí úvěru je podmíněno 
předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna, 

l) převodu bytů a nebytových prostor v domech jim svěřených, převodu pozemku zastavěného domem 
s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích, v rozsahu vymezeném tímto 
Statutem. 

Nad rámec objemů uvedených pod písmeny e), f), i) tohoto odstavce mohou městské části provádět právní 
jednání pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna. 
Pro rozhodování o vyjmenovaných právních jednáních platí ustanovení článku 3 odst. [7] tohoto Statutu 

[3] Zastupitelstvu městské části, v níž nepůsobí rada městské části, je kromě těchto pravomocí vyhrazeno též 
rozhodování ve věcech: 

a) stanovení rozdělení pravomocí na úřadě městské části, zřizování a zrušování odborů a oddělení úřadu 
městské části, 

b) stanovení celkového počtu zaměstnanců města v úřadu městské části a v organizačních složkách městské 
části, 

c) přezkoumání (na základě podnětů) opatření přijatých úřadem městské části v samostatné působnosti 

d) rozhodovat ve věcech městské části jako jediného společníka obchodní společnosti, 

e) schvalovat účetní závěrky příspěvkových organizací, zřízených městskou částí. 

[4] Zastupitelstvo městské části zřizuje výbory zastupitelstva městské části jako jeho iniciativní a kontrolní orgány, 
volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce. 

 

ČLÁNEK 12 - RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

[1] Rada městské části je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Radu městské části tvoří 
starosta, místostarosta (místostarostové) a další radní. Jednání se řídí jednacím řádem rady městské části. 

[2] Rada městské části jako výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti plní obdobné úkoly jako rada města 
s výjimkou ustanovení článku 4 odst. [3] písm. d) tohoto Statutu a dále úkoly, které pro ni vyplývají ze zvláštních 
zákonů. 

[3] Rada městské části rozhoduje: 

- o uzavření nájemních smluv a výpůjčkách, smlouvách o umístění reklamy s omezeními vyplývajícími 
z článku 75 tohoto Statutu, a o uzavření nájemních smluv a smluv o výpůjčkách a o smlouvách o umístění 
reklamy, na nemovité věci ve vlastnictví třetích osob, pro potřeby městské části, 

- o nabytí a převodu movitých věcí,  

- o zřízení věcných břemen ve prospěch města k nemovitým věcem ve vlastnictví fyzických a právnických 
osob, 

- o zřízení věcných břemen ke svěřeným pozemkům, jejichž součástí je stavba, a o zřízení věcných břemen 
ke svěřeným stavbám, které nejsou součástí pozemku, za účelem umístění technických sítí, zařízení dle 
zvláštních předpisů 19) a jiných technických zařízení (např. nosné prvky veřejného osvětlení a trolejového 
vedení) na těchto stavbách a v těchto stavbách,  



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění obecně závazných 
vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 
15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 
5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019, 13/2019, 28/2020, 7/2021, 19/2021 a 20/2022 

 
- o úhradě oprávněného bezdůvodného obohacení v případě, že nemovité věci ve vlastnictví třetích osob 

jsou bezesmluvně užívány městskou částí, příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí, popř. 
organizační složkou městské části, 

- o uzavření dohod o spolupráci a partnerství dle článku 46 odst. 1 tohoto Statutu 

pokud nedojde k vyhrazení těchto kompetencí zastupitelstvem městské části. 

[4] Rada městské části plní funkci zadavatele veřejné zakázky podle zvláštních předpisů, 12) je-li hrazena z rozpočtu 
městské části. 

[5] Rada městské části se nevolí v městských částech, kde zastupitelstvo městské části má méně než 15 členů. 

[6] Rada městské části může zřídit komise rady městské části jako její iniciativní a poradní orgány. V tomto případě 
jmenuje jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce. 

[7] Ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti; tuto působnost může rada městské části svěřit úřadu městské 
části nebo starostovi zcela, nebo zčásti, 20) 

[8] Rada té městské části, která zřizuje podle zvláštního zákona 132) útvar interního auditu, jmenuje a odvolává na 
návrh starosty městské části vedoucího útvaru interního auditu městské části. 

 
ČLÁNEK 13 - STAROSTA 

[1] Starostu volí zastupitelstvo městské části. Starosta je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu MČ.  

[2] Starosta zastupuje městskou část navenek a má právo při významných příležitostech užívat závěsného odznaku 
se státním znakem.  

[3] Starosta nebo jím pověřené osoby svým jménem zastupují město včetně podepisování podání k soudům a jiným 
státním orgánům všech stupňů ve věcech týkajících se kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy v 
rozsahu svěřeném městské části tímto Statutem. 

[4] Starosta městské části má jednoho nebo více místostarostů. Místostarosta je kromě zastupování starosty 
pověřen dalšími úkoly. Podrobnosti upravuje organizační řád úřadu městské části. 

[5] Starosta může pozastavit výkon usnesení rady městské části v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že 
je nesprávné; věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva městské části. 

[6] Starosta se souhlasem tajemníka Magistrátu města Brna jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části a 
stanovuje mu plat podle zvláštních předpisů. 

[7] Starosta městské části je oprávněn předkládat Radě města Brna materiály určené k projednání v Radě města 
Brna a v Zastupitelstvu města Brna. 

[8] Na území městské části plní starosta městské části úkoly vyplývající z volebních zákonů. 20a) 

[9] Na území městské části plní starosta další úkoly podle zvláštních předpisů. 21) 

[10] Starosta zastupuje město jako účastníka řízení v územních řízeních na území příslušné městské části a dále ve 
správních řízeních prováděných podle zvláštních právních předpisů, 21a) ve kterých má město ze zákona 
postavení účastníka řízení; výjimku tvoří případy uvedené v čl. 5 odst. [2] písm. h) a i) tohoto Statutu 

[11] V městské části, kde se nevolí rada městské části, plní starosta funkci rady městské části, s výjimkou činností 
uvedených v článku 11 odst. [3] tohoto Statutu. 

[12] Starosta přezkoumává námitky podané podle zákona o veřejných zakázkách a podle koncesního zákona, 12) je-li 
hrazena z rozpočtu městské části. 

[13] V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta městské části pro výkon přenesené působnosti 
zvláštní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy. 24) 

[14] Starosta v přenesené působnosti zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací a v době 
krizového stavu plní povinnosti uvedené v Příloze č. 7 tohoto Statutu. 16) 

[15] Starosta v samostatné působnosti při provádění záchranných a likvidačních prací: 

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území městské části před hrozícím nebezpečím, 

b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo s primátorem města Brna evakuaci osob z ohroženého území 
městské části, 

c) organizuje činnost městské části v podmínkách nouzového přežití obyvatel městské části, 
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úplné znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění obecně závazných 
vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 
15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 
5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019, 13/2019, 28/2020, 7/2021, 19/2021 a 20/2022 

 
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, 

e) je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákona o integrovaném záchranném systému a 
předpisů vydaných k jeho provedení. 101) 

[16] Starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva městské části, která je matričním úřadem, může 
přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství. 

Starosta nebo místostarosta městské části, která není matričním úřadem, může přijímat prohlášení snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. 
84) 

[17] Starosta může zaznamenat poslední vůli zůstavitele nalézajícího se na území městské části, u nějž je důvodná 
obava, že zemře dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny dle zvláštního právního předpisu. 6a) 

[18] Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti příslušné městské části a za zpracování podkladů o 
činnosti příslušné městské části za předcházející kalendářní rok a jejich zveřejnění formou výroční zprávy. 13)  

[19] Starosta projednává se statutárním orgánem příspěvkové organizace statutárního města Brna, zřízené 
zastupitelstvem městské části, jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru interního auditu této organizace. 

 

ČLÁNEK 14 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

[1] Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník a zaměstnanci města Brna zařazení 
do tohoto úřadu. V čele úřadu městské části stojí starosta. 

[2] Úřad městské části plní v oblasti samostatné působnosti obdobné úkoly jako Magistrát města Brna. 

[3] Úřad městské části vykonává státní správu (s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva městské 
části, rady městské části a zvláštních orgánů městské části, případně komisí): 
a) kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obce,  
b) která je mu tímto Statutem svěřena. 

[4] Rada městské části může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti úřadu městské části odbory. 

[5] V úřadu městské části působí tajemník, který zastupuje město v oblasti pracovněprávních vztahů v příslušném 
úřadu městské části a plní obdobné úkoly jako tajemník Magistrátu města Brna. Zodpovídá za vykazovací a 
oznamovací povinnost úřadu městské části vyplývající z právních předpisů. 26)  

[6] Zajišťuje připravenost městské části na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních 
prací a na ochraně obyvatelstva. 101) 

[7] Zajišťuje úkoly v oblasti obrany státu. 130) 

[8] Zajišťuje připravenost městské části na řešení krizových situací podle Přílohy č. 7 tohoto Statutu. 

[9] Úřad městské části zabezpečuje při výkonu své činnosti úkoly vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně zabezpečení funkce 
pověřence. 

 






















