Jednací ád
Zastupitelstva m styse

erný D

l

Zastupitelstvo m styse erný D l (dále také ZM) vydává v souladu s ustanovením § 96
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis (dále
„zákon o obcích“) tento jednací ád zastupitelstva m styse

lánek 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací ád zastupitelstva m styse upravuje p ípravu a svolávání zasedání, jednání,
usnášení, kontrolu pln ní usnesení a další otázky související s jednáním zastupitelstva
styse.
2. O otázkách upravených tímto jednacím ádem, pop . o dalších zásadách svého jednání,
rozhoduje zastupitelstvo m styse v souladu se zákonem o obcích.

lánek 2
Pravomoci zastupitelstva m styse
1. Zastupitelstvo m styse (dále jen ZM) rozhoduje ve v cech pat ících do samostatné
sobnosti m styse zejména dle ustanovení § 35, § 84 a § 85 zákona o obcích.

lánek 3
Svolání zasedání ZM
1. ZM schází podle pot eby, nejmén však jedenkrát za t i m síce.
2. Zasedání ZM se konají v územním obvodu m styse
ídí starosta.

erný D l a svolává je a zpravidla i

3. Ú ad m styse informuje o míst , dob a navrženém programu p ipravovaného zasedání
zastupitelstva m styse. Informaci vyv sí na ú ední desce m styse alespo 7 dní p ed
zasedáním zastupitelstva m styse; krom toho m že informaci zve ejnit dalším
zp sobem v míst obvyklým – nap . místním rozhlasem.
4. V naléhavých i neodkladných záležitostech je starosta oprávn n svolat mimo ádné
ve ejné zasedání.
5. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to písemn alespo jedna t etina
len ZM nebo hejtman Královéhradeckého kraje. Zasedání ZM se koná nejpozd ji do 21
dn ode dne, kdy byla tato žádost doru ena ú adu m styse. Nesvolá-li zasedání ZM
starosta, u iní tak místostarosta nebo jiný len ZM.
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lánek 4
íprava zasedání ZM
1. P ípravu jednání organizuje starosta a p itom stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání,
b) program zasedání,
c) odpov dnost za zpracování a p edložení pot ebných podklad ,
d) zp sob projednávání materiál a návrh na opat ení.
2. Právo p edkládat návrhy k za azení na po ad jednání p ipravovaného ve ejného
zasedání ZM mají jeho lenové a výbory. Návrhy se p edkládají bu písemn , nebo
ústn na jednání ZM.
3. Písemné materiály ur ené pro jednání ZM p edkládá navrhovatel prost ednictvím ú adu
styse tak, aby ú ad m styse mohl zajistit jejich doru ení nejpozd ji do 6 dn p ede
dnem zasedání ZM jeho len m.
4. Písemné materiály mohou mít písemnou nebo elektronickou podobu a musí být
zpracovány tak, aby umožnily len m ZM návrh komplexn posoudit a p ijmout ú inná
opat ení.
5. Materiály pro zasedání ZM obsahují:
a) název vystihující obsah projednávaného materiálu
b) d vodovou zprávu
c) návrh usnesení doporu ený radou m styse
6. D vodová zpráva musí obsahovat zejména:
a) popis projednávané problematiky
b) zd vodn ní navrhovaných opat ení a jejich ekonomický dopad na rozpo et
styse
c) návrh ešení, p ípadn varianty ešení
7. Organiza ní a technické zabezpe ení p ípravy zasedání ZM zajiš uje ú ad m styse.

lánek 5
ast na zasedání zastupitelstva m styse
1.

lenové ZM jsou povinni zú astnit se každého jeho zasedání nebo se ádn omluvit
starostovi s uvedením d vodu své nep ítomnosti. Rovn ž pozdní p íchod nebo
ed asný odchod se omlouvá starostovi a tato skute nost se zaznamenává do zápisu.

2. Ú ast na zasedání stvrzují lenové ZM podpisem do listiny p ítomných.
3. Zasedání ZM jsou ve ejná.

lánek 6
Právo ob ana m styse
1. Ob an m styse má právo podle § 16 odst. 2 písm. c zákona o obcích vyjad ovat na
zasedání ZM v souladu s jednacím ádem svá stanoviska k projednávaným v cem.
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2. Toto právo podle § 16 odst. 3 má i fyzická osoba, která vlastní na území m styse
nemovitost.
3. Právo vyjad ovat na zasedání zastupitelstva m styse svá stanoviska k projednávaným
cem má i fyzická osoba, která dosáhla v ku 18 let, je cizím státním ob anem a je
v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je eská
republika vázána a která byla vyhlášena.

lánek 7
Pr

h zasedání zastupitelstva m styse

1. Zasedání zastupitelstva m styse ídí starosta nebo jím pov ený len zastupitelstva
styse (dále jen „p edsedající“).
2. P edsedající ídí hlasování, zjiš uje a vyhlašuje jeho výsledek, ukon uje a p erušuje
zasedání a dbá o to, aby m lo pracovní charakter a v cný pr
h.
3. Není-li na zasedání nebo p i hlasování p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len ZM,
ukon í p edsedající zasedání a svolá náhradní zasedání ZM k témuž nebo
neprojednanému programu tak, aby se konalo nejpozd ji do 15 dn od p edcházejícího
zasedání.
4. Zastupitelstvo m styse m že v pr
hu zasedání rozhodnout, že n které body programu
jednání se p esunou na p íští nebo n které další zasedání, a nebo že se má k t mto
bod m svolat mimo ádné zasedání.
5. V zahajovací ásti jednání – tzv. technickém bodu p edsedající:
a) prohlásí, že jednání ZM bylo ádn svoláno a vyhlášeno a konstatuje p ítomnost
nadpolovi ní v tšiny všech jeho len ;
b) ur í zapisovatele a dva ov ovatele zápisu z tohoto jednání;
c) p ednese návrh programu jednání a vyzve p ítomné leny zastupitelstva m styse
k vyjád ení stanoviska, námitek a podání návrh zm n i dopln ní programu;
d) podá zprávu, zda byl zápis z p edcházejícího zasedání ov en a zda proti n mu
nebyly podány námitky:
- zápis, proti n muž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený;
- pokud byly námitky uplatn ny, rozhodne o nich zastupitelstvo m styse
po vyjád ení ov ovatel tohoto zápisu;
- zápis z p edcházejícího zasedání je p i zasedání zastupitelstva m styse
vyložen k nahlédnutí;
2. P edsedající pak podá zprávu o stavu pln ní usnesení ZM p ijatých na p edchozích
zasedáních.
3. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede p edkladatel. Do rozpravy se p ihlašují lenové
zastupitelstva m styse i ostatní ú astníci zasedání zvednutím ruky. len zastupitelstva
styse má právo vystoupit ke každému bodu programu a p edložit k n mu pozm ující
návrhy a sv j návrh usnesení. Po ukon ení rozpravy k danému bodu nechá p edsedající
hlasovat o p edložených návrzích usnesení, nebo zformuluje návrh usnesení do zápisu
4. Bez ohledu na po adí p ihlášek do rozpravy musí být ud leno slovo lenu ZM, který
namítá nedodržení jednacího ádu nebo platných právních p edpis .
5. Diskuse je prostor pro sd lení informací, dotaz a p ipomínek ú astník zasedání. Nikdo,
komu p edsedající neud lí slovo, se ho nem že ujmout.
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6. Nemluví-li
ník k v ci, p edsedající jej na to upozorní a nebylo-li dosaženo nápravy,
že mu p edsedající odejmout slovo. Ve volné diskuzi má p ednost len zastupitelstva
ed ostatními osobami.
7. Pokud v diskusi len zastupitelstva m styse p edloží návrh usnesení, postupuje se dle
ustanovení odst. 2 § 94 zákona o obcích.
8. Nikdo nesmí rušit pr
h jednání zastupitelstva m styse. Rušitele jednání, vyjma lena
ZM, m že p edsedající ze zasedací sín vykázat.

lánek 8
íprava usnesení zastupitelstva m styse
1. Návrh usnesení p edkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází z projednaných zpráv
ZM a z diskuse len zastupitelstva.
2. Usnesení musí obsahov odpovídat výsledk m jednání, záv ry, opat ení a zp soby
kontroly musí být formulovány stru
a adresn . Návrh usnesení p ipravuje a ZM
edkládá zapisovatel, p ípadn p edsedající.
3. Usnesením ZM se ukládají úkoly v samostatné p sobnosti m styse starostovi, ostatním
len m ZM, výbor m a komisím.

lánek 9
Hlasování
1. Zastupitelstvo m styse je schopno se usnášet, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech
jeho len .
2. K p ijetí usnesení, rozhodnutí nebo volb je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny všech
len zastupitelstva m styse, nestanoví-li zvláštní p edpis jinak.
3. Byly-li uplatn ny pozm ující návrhy, dá p edsedající hlasovat nejprve o t chto
zm nách a poté o ostatních bodech návrhu usnesení.
4. V p ípad , že je p edložen návrh usnesení ve více variantách, hlasuje zastupitelstvo
styse nejprve o variant doporu ené p edsedajícím a potom o protinávrhu dalších
variantách. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nep ijaté.
5. Hlasování se provádí ve ejn zvednutím ruky pro návrh, proti návrhu nebo se lze
hlasování zdržet. V p ípad voleb starosty, místostarosty, len rady a len výbor
zastupitelstva se o tajném zp sobu hlasování se hlasuje na základ návrhu lena ZM.
Hlasování tajné se provádí vhozením hlasovacího lístku do uzav ené schránky.
6.

len Zastupitelstva, u n hož skute nosti nasv
ují, že by jeho podíl na projednávání a
rozhodování ur ité záležitosti v ZM mohl znamenat výhodu nebo škodu pro n j
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje
na základ zákona nebo plné moci, je povinen sd lit tuto skute nost p ed zahájením
jednání ZM a kdykoliv v pr
hu jednání ZM, nastane-li tato skute nost.
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lánek 10
Dotazy len ZM
1.

lenové ZM mají právo vznášet dotazy, p ipomínky a podn ty na starostu, místostarostu,
na další orgány obce, na vedoucí organizací a za ízení z ízených nebo založených
stysem a požadovat po nich vysv tlení ve v cech, které souvisejí s výkonem jejich
funkce.

2. Na dotazy a p ipomínky odpovídá dotazovaný bezodkladn . P ipomínky, jejichž obsah
vyžaduje prošet ení nebo provedení jiného opat ení, zodpoví dotázaný do 30-ti dn .
3. Souhrnnou zprávu o vy ízení p ipomínek a dotaz p edkládá starosta a zástupce starosty
na následujícím zasedání ZM. Pokud tazatel vyjád í v této souvislosti s vy ízením svého
dotazu nespokojenost, zaujímá k tomu kone né stanovisko ZM.
4. Dotazy uplatn né na jednání ZM se zaznamenávají v zápise a je o nich i o zp sobu jejich
vy ízení vedena evidence na ú adu m styse.

lánek 11
Ukon ení zasedání a zve ejn ní jeho výsledk
1. P edsedající prohlásí zasedání za ukon ené, byl-li program vy erpán a nikdo se již
nehlásí o slovo. P edsedající rovn ž prohlásí jednání za ukon ené, klesl-li po et
ítomných len zastupitelstva m styse pod nadpolovi ní v tšinu, nebo z jiných
závažných d vod . V t chto p ípadech starosta svolá do 15-ti dn náhradní zasedání.
2. Z pr
hu zasedání zastupitelstva m styse se po izuje zápis, který zaznamenává
zvolený zapisovatel. Za vyhotovení istopisu zápisu odpovídá ú ad m styse. Ú ad
styse vede evidenci zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva m styse.
3. Zápis osv
uje pr
h jednání a obsah usnesení. Jeho p ílohy tvo í návrh programu
jednání, prezen ní listina, písemné návrhy a dotazy podané p i zasedání, samostatný list
ijatých usnesení a další materiály.
4. V zápise se vždy uvádí: den a místo zasedání, hodina zahájení a ukon ení, po et
ítomných len ZM, doba p erušení jednání, jména zapisovatele a ov ovatel zápisu,
program zasedání, pr
h rozpravy, výsledky hlasování, podané dotazy a p ipomínky,
schválená usnesení a další skute nosti, které by se dle rozhodnutí len ZM m ly stát
sou ástí zápisu.
5. Zápis se vyhotovuje nejpozd ji do 10 dn od skon ení zasedání zastupitelstva m styse.
6. Zápis a samostatný list p ijatých usnesení podepisují zapisovatel, dva ur ení
ov ovatelé a starosta (p ípadn místostarosta).
7. Zápis musí být uložen na ú adu m styse k nahlédnutí. Po uplynutí p ti let se p edává
k archivaci.
8. O námitkách len ZM proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva m styse.
9. Ú ad m styse zajistí zve ejn ní p ijatých usnesení na ú ední desce a elektronické ú ední
desce ú adu m styse po dobu nejmén 15 dn . Zápis a p ijatá usnesení jsou rovn ž
neprodlen uve ejn ny na oficiálních internetových stránkách m styse.
10. Za pln ní usnesení odpovídá starosta nebo pov ený len zastupitelstva m styse,
ípadn výbory. Kontrola pln ní bod se provádí na p íštím zasedání.
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lánek 12
Pracovní komise
1. Pro p ípravu stanovisek a expertiz m že z ídit ZM pracovní komise.
2. Do pracovních komisí volí ZM své leny a podle pot eby další odborníky a experty.
3. Funkce pracovních komisí kon í spln ním úkolu, nejpozd ji p ijetím usnesení ZM k
projednávanému materiálu, jehož se innost pracovní skupiny týkala.

lánek 13
Záv re ná ustanovení
1. P ijetím tohoto jednacího ádu se ruší Jednací ád Zastupitelstva m styse
dne 31.10.2006

erný D l ze

2. Tento jednací ád nabývá ú innosti a platnosti dnem schválení na zasedání
Zastupitelstva m styse erný D l, tj. dnem 16.12. 2010.
3. Zm ny a dopl ky jednacího ádu schvaluje a vydává písemn zastupitelstvo m styse.

starosta
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