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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 143

Rozeslána dne 17. prosince 2019

Cena Kč 33,–

O B S A H:
338. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
339. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019
340. S d ě l e n í Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města
konaných dne 14. prosince 2019
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338
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle
§ 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 14. prosince 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 182/2019 Sb., č. 194/2019 Sb., č. 214/2019 Sb. a č. 235/2019 Sb.
se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

9

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

3 902

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

2 132

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

53

v tom podle volebních stran:
53

Občanská demokratická strana

1

80

Nezávislý kandidát

7

90

Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení celkem

470

Sdružení STAN, NK

42
3

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.

Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Sbírka zákonů č. 340 / 2019

Strana 3494

Částka 143

340
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. prosince 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města
konaných dne 14. prosince 2019

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 215/2019 Sb. se dne 14. prosince 2019 konaly v souladu se
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, opakované volby do zastupitelstva města.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními
komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

1
18 010

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

8 644
21

v tom podle volebních stran:
Komunistická strana Čech a Moravy

0

113

47

Volba pro město

0

742

Strakonická Veřejnost

766

JIHOČEŠI 2012

1

768

ANO 2011

0

771

politické hnutí Změna

0

1114

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

0

1189

Národní obroda

0

1227

Trikolóra hnutí občanů

0

1327

Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09

3

17

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
nevyskytlo se,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
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