JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPIT'ELSTVA

obce l'1.t:lytif..,/. b&; dále jen obec i se v souladu s ustanovením

Zastupitelsrvo
zákona

č.

OBCE

128/2000 .Sb .. o obcích / obecní

na tomto svém jednacím

zřízeni í, v platném

~ 96

znčni, usneslo dne

řádu:
I.

Úvodni

ustanoveni

lí Jednací řád zastupitelstva obce upravuje
J

přípravu,

svoláni, průběh jednáni.

usnaseni

kontrolu plněni jeho usnesení, jakož i další otázky.

210 otázkách upravených tímto jednacím
jednám. rozhoduje

řádem, popř. o dalších zásadách svého

~astupitelstvo obce v mezích zákona.

II.
Pravomoci zastupítelstva
Zastupitelsrvo
č,128/2000

Sb.,

obce rozhoduje

o všech

v platném

o obcích,

působnosti, pokud nejsou rírnro zákonem

je v souladu s ustanovením

obce

otázkách
znění,

uvedenvc.i

o dalších

vyhrazeny

v ~ 84. §85 zákona

otázkách

v samostatné

radě ·obce a zasrupitelsrvo obce si

§ 84 odst. 4 tohoto zákona vyhradí.
III.

Svolání jednání

Zastupitelsrvo

zastupitelstva

obce se schází podle potřeby,

nejméně

Zasedání zasrupitelstva

opec se konají v úzernnim

připadně mistosrarosra.

Svolává jej nejpozději

Požádá-li

o to alespoň

jedna

třetina

obce
však jedenkrát

členů zastupitelstva

obce,

clo 2 J dnů ode dne doručení 7.1c!o<;fiobecnirnu

úřadu.
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přednosta

zastupitelsrva nejpo zdéj:

Ic.il11~n:l:

a mi~l()

ř

do 7 dnů přede dnem jednání.
svolat zased.iní

zastupitclstva

.t i mč3 I. c e

obvodu obce. Zasedám řidi starosta.

úřadu nebo hejtman kraje, je starosta povinen

I Přípravu jednáni

za
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2/ Členové zastupitelsrva obce, výbory
pořad jednání
3.'

připravovaného

a komise

Písemné materiály určené pro jednáni

počtu

7 výtisků

prostřednictvím

navrhy

zařazen:

J..:

n,l

obce pise mné.

obce, předkládá navrhovatel

zasrupitelsrva

obecního

do 5 dnu přede dnem jednáni

nejpozději

předkládají

zasedání zasrupitelsrva

úřadu

tak,

aby

rnohlv

\

b."1 doručcnv

obce jeho členům,

zastupitelsrva

4! Materiály pro jednáni zasrupirelsrva obce obsahují:

a' název

materiálu

b/ jeho obsah
ci návrh usnesení a důvodovou zprávu

5l Důvodová zpráva musí obsahovat:
aj zhodnocení
dosavadrúho stavu
bl rozbor příčin nedostatků
ci odůvodněni navrhovaných opatřeni a jejich ekonomický
6 Předkládané
obce komplexně

materiály musí být zpracovány
posoudit problematiku

dopad

tak, aby urnožnilv

a přijmout

členům

zavtupitclstv.:

účinná opatřeni.

7/ O místě, době a navrženém pořadu

připravovaného
zascdaní zasrupitelsrva obce
informuje obecní úřad. Informaci zveřejní vyvěšením
na :úf'echú desku obecního úrarlu
alespoň '1 dnů před zasedáním zastupitelstva obce, Kromě toho může informaci
zveřejnit způsobem v místě obvyklým prostřednictvím mistniho tisku a rozhlasu'
l

v,
Účast členů zastupitelstva
11 Členové

zasrupirelsrva

obce jsou povinni

obce na jednání

2/ Uč ast na jednání

3: Člen zasrupirelsrva
projednáváni

obce, u něhož

a i ozhorlovani
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nebi) škodu pro n~,1samotného
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zasrupitclstvu

L.\<,IUpl!t.:lsIVP

do pre zcncui

nasvě dčuji.

zákona či plné moci

projcdn.i\-jcJi

jcdnaru. jinal, jsou

důvodů

podpisem

obce

skutečnosti

před zahájením jednání

1()(l~'<.'r1j

s uvedením

členové zasrupitelsrva

stvrzuji

se každého

zúčasrrut

povinni se omluvit starostovi nebo místostarostovi

1()112~111
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VI.
Účast veřejnosti
Právo účastnit se zasedání zasrupitelstva

na jednání

obce má:

- občan obce, klel}' dosáhl věku 18 let

- fyzická osoba, které bylo uděleno čestné občanství obce

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce ncmO\;IOSI
fyzická osoba: která je cizím státním občanem,
obci k trvalému pobytu / stanovi-li

dosáhla věku 18 let. je hlášena \"

tak mezinárodni

smlouva, kterou je Česká republika

vázána a která byla vyhlášenai.

Tyto osoby i s výjimkou čestného

občana

obce / mají dále právo

na zasedání

zastupitelstva obce:

J.; projednávaným

- vyjadřovat svá stanoviska

- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu"
- požadovat
zasrupitelsrvu

projednání

obce ! je-li

určité

žádost

záležitostem

k závěrečnému

v oblasti samostatné

záležitosti

podepsána

zastupirelsrvo obce záležitost projednat

účtu obce

nejméně

0,5 % občanů

obce.

do 60 dnů ode dne doručeni

nejpozději

na

působnosti

musí
žádosti

obecnímu úřadu t,

Čestn';

občan obce má právo

vyjadřoval

na zascdáru

zasrupitelsrv-i

obce sva

stanoviska.
VII.
Program

jednání

.II Program jednání navrhuje

starosta nebo mistostarosta.

2/ Na zasedání zasrupitelstva

obce může b.ýt jednáno

jen o věcech: které byly d.in~ na

pořad jednám. O zařazení návrhů přednesených v průběhu
obce na program jednáni rozhoduje zastupitelsrvo obce.

zasedání

zastupitelsrva

VIII.
Průběh jednání
J': Zasedání zasrupitelsrva
může:

ZVOUI

2, Starosta

obce řídí starosta

obec.

zasedání

ukončí

obce

ne ho mistostarosta.

Zastllpitelst',o

obce si

pracovní picdscdnictvo.
ricli hlasováni,

zjišťuje

zasedání a dbá na to, aby mělo
při Zahájeni

zastupitelstva

nebo v průběhu
starosta

1\ témuž

zascdáni

a vyhlašuje

pracovní

jednání

charakter

nadpolovični

zasrupitclsrva

nebo ke zbvvajicimu

jeho

obec

programu.

vvsledek.

ukončuje

a vécnv průběh

~<l!li

včt- ina všech čkm'\
Do

1 S dnů

svolá

J

prerusuje

-II ph romn.i
/.I<"!upill'hf\;J

jeho

n.ihr adru

3' V zahajovací
řádně svoláno

části jednáni

a vyhlášeno,

schválit opatřeni,

starosta

prohlásí,

konstatuje

že jednáni

přítomnost

zda diskuse bude probíhat

zastupitclsrv a (,h:~ l': lo .

nadpoloviční

ke každému

bodu

véts mv

zvlast

cle nu.

nc(hj

L\

d.i
olit

návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce. jako ověřovatele zápisu z tohoto
zasedání. Potom sdélí. zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kdy bvl vvložcn l,
úřadě a jaké námitky byly proti němu vzneseny,

nahlédnuti na obecním

4·' Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schváleny.
námitky proti zápisu byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce.

Pokud

5/ Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

6 Do rozpravy se přihlašuji účastníci zasedání / zasrupitelé i veřejnost I pisernné nebo
zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí
být uděleno

slovo tomu,

kdo

namítá

nedodržení

právních předpisů, Slovo musí být uděleno,

jednacího

požádá-li

řádu

o to na zasedání

nebo

plarnvch

zasrupitelsrva

obce č!.en vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, přednosta okresniho
úřadu nebo jím určený zástupce, nebo zástupce orgánů kraje.
7. :'astupil(:bt'·o obce může v průběhu jednání hlasovánun bez rozprav ~ body pořadu
přesunout nebo sloučit rozpravu k dvěma nebo i více bodům poradu.
8' Do diskuse se mohou zúčastnéní přihlásit jenom do konce rozprav).
9.. Předsedajici

určí pořadí, v němž budou osoby přihlášené

stanoviska k projednávané

záležitosti,

10; Zastupitelstvo se může usnést na omezujících
např.:

do diskuse vyjadrovar svá

opatřeních

podle průběhu

jednám.

- v téže věci nernůže nikdo mluvit vicekrát než dvakrát
- doba diskusního
u předkladatele

vystoupení

se omezuje

/ minimálně

vš ak na :) min li ( :l

na 10 minul /

- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut
11; 1'3\Th na ukončení
jeho návrhu

může podat kterýkoliv

rozpravy

člen zastupitclsrva

olx c ()

se hlasuje bez rozpravy.

IX,
Příprava
~ avrh usneseni pre dkládany

tirnto orgánem

J

z diskuse

usnesení

zastupitelstva

zasrupitelsrv

členů zasrupitelsrva

obce

vychází ze zprav p: ojedna \ an-, C h
a veřejnosti.

u obce

2/ Usneseni musí obsahově
kontroly

musí

být

odpovédností

v

za

zasrupitelsrvu

odpovídat

usneseni

splnění

předkládá

výsledkům jednání.

formulovány

stručně,

úkolu

předkládanvch

Závěry, opatření
adresně.

\:a\.l'h

s

způsob

J

rermínv

usneseru

a

s

p0SLJ/U.lť

;1

návrhová komise,

3" Usnesením zasrupitelstva

obce

St!

ukládají úkol: \. otázkách samostatné

působnosti

starostovi, obecnímu úřadu, jiným členům zasrupitelstva obce a výborům
X,

Hlasování
11Zasrupitelsrvo je.schopno

se usnášet, je-li přitornna nadpoloviční

většina všech jeho

členů,
2/ Vyžaduje-li

povaha

aby zasedání

usnesení,

zasrupitelsrva

obce

hlasovalo

o

jednotlivých bodech navrženého usnesení. stanoví jejich pořadí pro postupné hlasováni

předsedajíci.
3 Byly-li uplarněny

zménách

pozměňujici

a poté o ostatních

4' V případech,
zastupitelsrvo

hlasovat neJPrve

o těchto

částech návrhu.

kdy je

obce

dá přcdsedajici

návrhv.

předložen

návrh

o variantě

nejprve

usneseru

doporučené

\ několika
návrhovou

uplatněni protinávrhu Se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu.
varianrv se považují ostatní varianty za nepřijaté

variaruach.

hlasuje

komisi. \' případě
Schválením
jedné

.

5. Jestliže předložen)'

potřebnou většinu. může ::,('
zasrupitelsrvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacirn řizeni. St:lľOSI3 v {(HnIO
návrh

případě vyzve politické skupiny
zástupci pro

nezískal

členu zastupitelstva

rizení a zasedání

1010

zasrupirelsrva

předseda starosta. Dojde-li

k dohodě.

potřebnou většinu,

obnoví přerušené

o nérn hlasovat
Z:l

odrní tnurx .

6

~'crři.imc-lJ

navrhová
7

nebo

upraven)'

zasrupitelsrvo

Hlasováni

návrhu

\:~zisb-li

komise

;~3srupit'2Ist\o

starosta

vypracuje
st!

obce

provadi
\'áejn~

Sť lZe

n;ldpl>lC)\i':lli \ťt~i[u

obce, aby jmenovaly

obce přeruší.

kter.i nasvědčuje

návrh

zascd.ini.
potřebnou

níJ\~ návrh
vererné

po jednom

Dohadovacirnu

tomu. ;..: upravvnv

řízeni

11.i\Th zí<>h.:i

přl'dllL'<;,,' upr,1\ cnv 1l:1\T1; ;1 d;i

většinu,

obec: navr žcné usneseru

nebo

prohl.i-o

žádnou

n:1\ 1'11

,,(,llCl,t.l

7jc:ho

variant

usneseni
nebo

lJjn2

()

zpusobu

hlasox .ini Se prov adr zdvizerum

hlasování

\'ŠL'ch

hlasováni

při

lclrzél

l ;sncsťnljť

c lc nú 1;I"nT,il~·j"I\.1 (,h,~'

ruk\

přijato

hLISlJ\ .uu

10/Ih'dui..:

pld nux i h
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8; Usnesení

zasrupitelstva

obce, podepisuje

obce a obecně

i narizcru

starosta spolu s místostarosrou.
usnesení zasrupitelsrva

9· Zveřejněni

závazné vyhláškv obce. případně

obce se provádí

místního tisku.

prostřednictvím

pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

XI.
Dotazy členů zastupitelstva

obce

dotazy. připorrunky a podněty na
další orgány obce, ria '}'bory, na vedoucí organizačních složek obce, starutárni orgány
příspěvkových organizací zřizených obcí, nebo na zástupce obce v orgánec h
1: Členové

právnických

obce mají právo vznášet

zastupifdstvJ

osob, které obec založila.

2/ Na dotazy a připomínky
jejichž obsah vyžaduje

odpovídá

prošetření

dotazovaný

nebo provedení

bezodkladně.

Připomínky

jiného opatření.

a dorazy.

zodpoví nejpozději

do 30 dnů.
Pokud

tazatel vyslovi nespokojenost

s vyřizenirn

konečné stanovisko zasrupirel-tvo obce.
Dotazy uplatněné na jednání zasrupitelstva

jeho

obce

dotazu.

zaujirna l, tomu

se zaznamenávai.

Evidence o nich a způsobu jejich vyřízeni je vedena u obecního

v zapi-,e.

úřadu.

XII.
Péče o nerušený průběh jednání
11 Nikdo nesmí rušit průběh jednání

zastupitelstva

obce. předsedajici

může vvkaz.u ze

zasedací síně rušitele jednání.
2/ Nemluvi-li
předsedající

řečník k věci nebo

překročí-li

stanoven"

časovv

limit. rnůze

mu

odejmout slovo.

XIII.
Ukončení
Předseclajic i prohlási zasedání

zasedání

zastupltelstva

obce

bvl-li pořad jednání
se již nehlásí o slovo. Rov 11':7 prohlásí
jednáni
ZJ ukončené
přítomných
clenu zasrupitelvrva
obce rod nadpoloviční
včtšinu

\, cerp.in

z.1\ažnvch důvodu

zejména pokud nastal-, skutečnosti

ncrU~C:11L" .jc·dll:llll

\' těchto případech

zasedání

S\

za ukončené,

olá znovu do 15 dnů.

znernožnujici

.I

kk·"Il" .J:
ne ho

I

nik.L

I

p()'~'I.'!

iu)\

c"

XIV .
Výbory
1 . Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolni orgány výbory.
finanční a kontrolni výbor.

Vždy zřizuje

2 . Zastupitelstvo obce volí předsedu výboru a jeho další členy . Členem finančního a
kontrolního výboru nesmí být starosta , místostarosta tajemník obecního úřadu ani další osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě . Předsedou výboru je vždy člen
zastupitelstva .
3 . Svá stanoviska a názory předkládají výbory zastupitelstvu obce .

xv.
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
1 . O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis , za jehož vyhotovení odpovídá
obecní úřad . Obecní úřad také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání zastupitelstva
obce a soustřeďuje zprávy o jejich plnění .
2 . Schválený zápis dosvědčuje počet přítomných členů , zastupitelstva schválený pořad
jednání a jeho průběh a výsledek hlasování a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí
vlastnoručně přítomnými podepsaná prezenční listina , návrhy a dotazy .
3 . V zápisu se uvádí :
- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jména určených ověřovatelů zápisu
- jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva
- program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečníků
- podané dotazy a návrhy
- průběh a výsledek hlasování
- schválené znění usnesení
- další skutečnosti , které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí
zápisu.
4 . Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání . Podepisují ho starosta nebo
místostarosta a určení ověřovatelé . Musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí . O
námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce.

.,
XVI.
Zabezpečení a kontrola usnesení
Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní
zjištěných skutečnostech zastupitelstvo obce .

výbor a informuje

o

XVII.
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce

......
~-= .
~~~~~~bce

dne: 30. 10 . 2006

/

místostarosta

(

