Dosavadní rada a nový starosta
V obci se nám v rámci ustavujícího zasedání nepodařilo zvolit kompletní radu
obce, zvolili jsme jen starostu a místostarostu. Jak v takovém případě fungují
orgány obce?
Pokud byl v případě obcí, v nichž je volena rada obce, zvolen starosta
a místostarosta, ale nikoli nová rada jako celek (tj. pokud by nebyli zvoleni všichni noví
členové rady obce), vykonává své pravomoci i nadále „původní“ rada, a to v původním
složení (tj. včetně dosavadního starosty i místostarosty, avšak pouze v pozici běžných členů
rady obce). Obec je v takovém případě spravována novým starostou a místostarostou
a dosavadní radou obce, přičemž nový starosta ani místostarosta se nestávají členy
dosavadní rady obce (samozřejmě členy dosavadní rady mohou být via facti tím, že novým
starostou nebo místostarostou je zvolen některý z dosavadních členů rady obce). Úkoly
„starosty“ vůči dosavadní radě obce však plní nový starosta, takže radu svolává (§ 103 odst.
5 zákona o obcích) a podepisuje i zápis z její schůze (§ 101 odst. 3 zákona o obcích).
Protože nově zvolený starosta není členem dosavadní rady, řídí schůzi rady obce ten z jejích
členů, kterého tím rada pověřila (ledaže by nově zvolený starosta byl současně členem
dosavadní rady obce, protože byl z jejích řad zvolen; v takovém případě by nově zvolený
starosta rovněž schůzi rady obce řídil). Nově zvolený starosta má rovněž právo pozastavit
výkon usnesení dosavadní rady obce podle § 105 zákona o obcích.
Je však třeba upozornit, že všichni nově zvolení členové rady, pokud budou zvoleni
do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni (tj. do funkcí „uvolněných členů zastupitelstva“), mají nárok na odměnu, a to již
okamžikem svého zvolení, jak vyplývá z § 72 odst. 1 zákona o obcích (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), přestože dosud nebyla zvolena nová rada obce jako celek, tedy
přestože se de facto neúčastní výkonu pravomocí rady obce. Obdobně platí i pro nově
zvolené členy rady obce, pokud nejsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni
(za předpokladu, že toto zastupitelstvo obce už stanovilo odměnu i neuvolněným členům
zastupitelstva). Zastupitelstvo obce ovšem může v takovém případě při určování uvolněných
funkcí stanovit, že např. funkce člena rady obce bude vykonávána jako uvolněná až od
okamžiku, kdy se nová rada obce ujme v souladu s § 102a zákona o obcích svých
pravomocí. Obdobně lze postupovat i v případě odměny neuvolněných členů rady obce.
Shrnutí:
Schůze dosavadní rady svolává: nově zvolený starosta obce
Na schůzích dosavadní rady obce hlasují: členové dosavadní rady obce
- nově zvolení členové rady hlasovací právo
nemají (pokud nejsou zároveň členy
dosavadní rady obce)
- lze doporučit, aby bylo umožněno nově
zvoleným členům rady obce účastnit
se schůzí dosavadní rady obce
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