Zastupitelstvo obce však poklesem pod polovinu svých členů nebo pod pět
nezaniká, pouze dochází v souladu s § 90 zákona o obcích k omezení jeho
pravomocí tím, že nemůže rozhodovat v záležitostech uvedených v § 84 odst. 2 a
§ 85 zákona o obcích. Může však přijímat rozpočtová opatření a stanovit pravidla
rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo obce v tomto případě nemůže volit
starostu ani místostarostu, členy rady obce, rozhodovat o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva obce, určovat „uvolněné funkce“ apod. Může
si však postupem podle § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhradit pravomoci rady
obce či starosty obce (s výjimkou pravomocí vyhrazených radě obce)15. I v tomto
případě však zastupitelstvo obce může rozhodovat pouze na svém řádně
svolaném a konaném zasedání (srov. zejména § 92 a 93 zákona o obcích). Na
„pracovních poradách“ členů zastupitelstva obce rozhodovat (přijímat usnesení)
nelze.
Z praktického hlediska je nutné rozlišovat, ve kterém okamžiku došlo k zániku
mandátu členů zastupitelstva obce tak, že jeho počet poklesl pod polovinu, resp. pod
pět (a na uprázdněná místa nenastoupili náhradníci). Pokud se tak stalo ještě před
konáním ustavujícího zasedání, bude obec spravovat až do nových voleb
dosavadní starosta obce a místostarosta obce. Ustavující zasedání však musí být
svoláno, byť počet jeho členů poklesl pod zákonem stanovenou hranici, neboť
„zbývající“ členové zastupitelstva obce musejí přinejmenším složit slib. Jestliže
Starosta obce podává rezignaci na zasedání zastupitelstva obce. To se však
samozřejmě netýká „dosavadního starosty“, který nemůže na výkon svých pravomocí
rezignovat, neboť se jedná o výkon zákonem uložené povinnosti. Pokud by
dosavadní starosta obce byl zvolen členem nového zastupitelstva obce, pak by na
svůj mandát mohl rezignovat písemnou rezignací, nemusel by předkládat na
zasedání zastupitelstva obce, neboť v daném období není starostou obce (pouze ze
zákona vykonává jeho pravomoci). I kdyby však na svůj mandát rezignoval, přesto
bude dále povinen vykonávat pravomoci dosavadního starosty obce.

