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JEDIVACI RAD

Zustupitelsnu měsyse B oleradice
Zastupitelstvo městyse se usneslo podle $ 96 zákonač,,12812000 Sb. o obcích /obecní zŤízeníl
na tomto svém iednacím řádu:

s1

Úvodní ustanovení

Il

Jednací Ťád Zastupitelstva městyse upravuje přípravu, svolání, pruběh
kontrolu p1nění jeho usnesení, jakoži dalšíotézky.

usnasenl a

'

o

otazkách upravených tímto jednacím řádem' popř. o dalších zásadách' svého jednání'
rozhoduje Zastupitelstvo městyse v mezích zákona,

2l

s2

Pravomoci Zastupitelstva městyse
Zastupitelstvo městyse rozhoduje o všech otžukách uvedených v $ 84 a o majetkoprávních
úkonóch uvedených v $ 85 zžkona č,. 12812000 Sb. o obcích /obecní zŤízenílve znění
pozdějŠíchpŤedpisů.

$3

Svolání jednání Zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za3 měsíce. Zasedéní
Zastupitelstva městyse svolává starosta a řídí starosta nebo místostarosta..
Svolávájej zpravidla nejpozději do 7 dnů přede dnemjednání. Požáďá.Ii o to alespoňjedna
třetina členůzastupitelstva městyse nebo hejtman kraje, starosta /místostarostď je povinen
svolat zasedéní zastupitelstva do 2I dnů ode dne, kdy žáďost byla doruěena městskému úřadu.

$4

Příprava jednání Zastupitelstva městyse
jednání
Zastupitelstva městyse organizuje starosta městyse podle programu
1/ Příprar,u
stanoveného Radou městyse, přitom zejména:
ď stanoví začátek, místo a program jednání
b/ určíodpovědno st za zpr acov ání a předloŽení odborných podkladů

cl zabezpečíodbomou expertizu, průzkum, veřejnou anketu nebo vyŽádání stanoviska
od příslušnéhoorgánu nebo organizace kprojednávané problematice, pokud to
r,yžaduje povaha věci.

2/ Návrhy Rady městyse, výborů nebo členůZastupitelstva městyse se předkládaJí podle
obsahu buď ústně na jednání Zastupitelstva městyse nebo písemně.

3/ Písemn é matetiáLy určenépro jednání Zastupitelstva městyse předkládá navrhovatel
v počtu minimálně jednoho výisku prostřednictvím úřadu městyse tak, aby mohly bý
doručeny nejpozději do 7 kalendářních dnů přede dnem jednání Zastupitelstva městyse jeho
č1enům.

4l

PÍedkládané materiály musí byt zpracovány tak, aby umožnily členůmZastupitelstva
městyse komplexně posoudit problematiku a přijmout účinnáopatření. V případě potřeby

musí b}.t k dané problematice předloŽen či přednesen komentář. Pokud předk1ádá materiál
člen Zastupitelstva městyse, jsou mu příslušnípracovníci úřadu městyse povinni poskytnout
odbornou a technickou pomoc.

5/ o místě, době
.a navrženémprogramu jednání Zastupitelstva městyse informuje úřad
městyse občany nejpozději 7 dnů před jednáním Zastupítelitva městyse, á to .,u úřední
desce
úřadu městyse, popř. téžjinýmvhodným způsobem.
Účast členůzastupiteislu -e.ty.e na jednání
1/ Clenové Zastupitelstva městyse jsou povinni zúčaštnitse kaŽdého jednání, jinak jsou
povinni omluvit se s uvedením důvodu starostovi. Téžpozdnípříchod nebó předčasný
odchod
omlouvá starosta.

2lÚěastna jednání Zastupitelstva městyse stvrzují členovépodpisem do listiny přítomných.

s6

Program jednání

i/ Program jednání Zastupitelstva městyse navrhuje Rada městyse.
2/ Na schůzi Zastupitelstva městyse můžebý jednáno jenom o věcech, které byly dány
do
programu' a o návrzích, sjejichŽ zaŤazením 'vysloví Zastupitelstvo městyse souhlas.
Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení' o něm, o námitkách proti
němu
nebo o návrzíchna jeho doplnění rozhoduje Zastupitelstvo městyse hlasováním.

s7

Průběh jednání Zastupitelstva městyse
Il lednání Zastupitelstva městyse řídístarosta, míštostarosta. nebo jiný člen Rady městyse.

2l PŤi řízení jednání předsedající dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
Jednání musí bý zahájeno nejpozději do 15 minut od předem stanoveného začátku.
Není-li
pŤi zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členůZastupitelstva
městyse, ukončí
předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zased,ání,
3l Y zahajovací ěásti jednání předsedající prohlásí, že jednání Zastupitelstva městyse
bylo
řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšlny členů,
dá schválit
program jednrínía rozhodnutí, zda diskuse bude probíhat ke každému
bodu zv1ášt', nechá
zvo|it zpravid|a tříčlennounávrhovou komisi a dva členy Zastupitelstva městyse Za

ověřovatele zápisu z tohoto jednání. oznámíjméno zapisovatele a skrutátora pro sčítáníhlasů.
Potom sdělí, zda byl ověřen zápts zpŤedchozího jednání, kde byl uloŽen k nahlédnutía
laké
námitky byly proti němu podány.

4l Zápis, proti němuž nebyly od členůZastupitelstva městyse námitky podány, se pokládá za
schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich ZasiupitelJ;o městyse po
lyj ádření ověřovatelů.
5l Zapis z pŤeďchozího jednání je při zasedání Zastupitelstva městyse vyložen
k nahlédnutí.

Zprávy, návrhy a ostatní zá|ežitosti zaŤazené na pořad jednání uvede stručným komentářem
člen zastupitelstva městyse, kterého určila Rada městvse.
6/

7l Do rozplaw Se přihlašují účastnícizaseďání

/

zvednutím ruky vprůběhu zasedání.
Předsedající uděluje slovo přednostně členůmzastupitelstva a poté ostatním úěastníkům
zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí b;ýt uděleno slovo tomu členovi
Zastupitelstva městyse, který vznáši námitku kvůli nedoďrženíjednacího řádu nebo porušení
platn.ých předpisů (technická poznámka).

8/ Starosta předkládá Zastupitelstvu městyse k rozhodnutí usnesení Rady městyse, jehož
ýkon jím byl pozastaven. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit své rozhodnutí. Zastupitelstvo
městyse rozhodne hlasováním.

9l Zastupitelstvo městyse můžev pruběhu jednání ibezrczpravy body přesunout nebo sloučit
tozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. o tom všem však musí rozhodnout
hlasováním.
10/ Do diskuse kdanému tématu nebo knávrhu se mohou členovéZastupitelstva městyse
přihlásit jenom do konce Íozptaw, kterou ukončuje předsedající.
11/ Doba diskusního vystoupení nesmí přesríhnout 5 minut a u předkladatele 10 minut, o
případném pro dlouženídoby rozhodne předsedaj íc í na žádo st di skutuj ícího.
Technické poznámky nesmí přesáhnout dobu 3 minut.

i2l Návrh na ukončenírozpravy můžepodat kteýkoliv člen Zastupitelstva městyse, o jeho
návrhu se hlasuje bez rozptavy. Předsedající však umoŽní vystoupit těm' kteří se před

podáním tohoto návrhu do rozpravy přihlásili.
13/

Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nesmí ujmout.

14l Nebráni-li tomu zv|áštní důvody, umoŽní předsedající přítomným občanůmzŤad

veřejnosti a osobám vlastnícímna uzemí obce nemovitost, aby se vyjádřili k projednávaným
záIežitostem v tom pořadí, v jakém o nich bude otevřena diskuse. Pro týo diskusní příspěvky
platí ustanovení $ 7, odst. 11, jednacího řádu.

15/ Předsedající v pruběhu jednání m:ůžepožádat přítomné pracovníky úřadu městyse a
Ťízenýchorganizací a dalšíodborníky o podání doplňujícího vysvětlení nebo stanoviska
k proj ednávané problematice.
16/ občanéjsou oprávněni podávat písemnénávrhy členůmZastupitelstva městyse ($ 16,
písm. g, zákona o obcích). Zastupitelstvo městyse rozhodne o jejich zařazení do programu
jednání ($ 6, odst.2 jednacího ŤáduZM).

s8

D otazy členůZastupitelstva městyse
mají právo vznášet ďotazy, připomínky a podněty na Radu
městyse
1/ ČlenovéZastupitelstva

městyse' její jednotlivé členy' na dalšíorgány městyse a ředitele otganlzací
zŤízenýchnebo založených městysem apožadovat od nich vysvětlení.

a

zařízení

2/ Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah
vyžaduje prošetření nebo provedeníjiného opatření, zodpoví písemně nejpozději do 30 dnů.

3/ Souhrnnou zprávu o :,ryŤízenípřipomínek a ďotazů předkládá starosta při následujícím
zasedéní Zastupitelstva městyse. Pokud tazate| ryjáďÍí nespokojenost s vyřízením svého
dotazu zaýímá k tomu konečnéstanovi sko Zastupitelstvo městyse.

4l Up|atněné dotazy na jednání Zastupitelstva městyse se Zaznamenávají v zápisu.

se

Usnesení Zastupitelstva městyse
1/ Návrh usnesení překládaný Zastupitelstvu městyse ke schválení vychází
projednávaných tímto orgánem a z diskuse členůzastupitelstva.

ze

zpráv

2/ Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly

musí bý v usnesení formulovány stručně, adresně'

s termíny a odpovědnosti za splnění
ukládaných úkolů.Návrh usnesení Zastupitelstva městyse předkládá návrhová komise.
Usnesením Zastupitelstva městyse Se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti
starostovi, jiným členůmzastupitelstva, výborům Zastupitelstva městyse, Radě městyse a
úřadu městyse.

3/ Usnesení Zastupitelstva městyse a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu
s místostarostou.

4l ZveŤejnění usnesení Zastupitelstva městyse se provádí do 7 dnů po jednání na úŤednídesce
úřadu městyse, internetových stránkách, popřípadětéžjinýmvhodným způsobem'
I

$10
Hlasování
Zastupitelstvo městyse je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpolovičnívětšina všech

Il

jeho členů.

2l

Zastupitelstvo městyse m:ůžehlasovat o jednotliých bodech navrŽeného usnesení
samostatně v pruběhu jednání, v tomto případě stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování
předsedající'
3/ V případě, že je předloŽen návrh usnesení v několika variantách' hlasuje zastupitelstvo o
těchto variantách v navrhovaném pořadí. Schválením jedné varianty se považujíostatní za
nepřijaté.

4lY
5/

pŤípaďě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.

Byly-li uplatněny pozměňující návrhy,

poté o ostatních částech návrhu.

6l Jestliže předloŽený návrh nezískal při

dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a

hlasovrání potřebnou většinu, můžese Zastupitelstvo

městyse na návrh starosty usnést na dohadovacím Ťízení.Předsedající v tomto případě yyzve
volební skupiny členůzastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto Ťizení, a
zasedáni zastupitelstva přeruší. Dohadovacimu řízení předsedá starosta nebo místostarosta.
Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu,
předsedající obnoví přerušenézasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm
hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za
odmítnutý.

7/ Nepřijme-li Zastupitelstvo městyse navržené usnesení nebo Žádnou z jeho předloŽených
variant' návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

I

8i Hlasování se provádí veřejně nebo tajně.

o

způsobu hlasování rozhoduje Zastupitelstvo

městyse.

{

pro návrh' proti návrhu nebo se \ze hlasování
9i Veřejné h-lasování se provádí zďviženímruky
zdržet.

komise, která zodpovídá za průběh
10/ Tajné hlasování předpokládá ustanovení voiební
lístky'
a obdržíúředně (razítkem) oznaěené hlasovací
hlasování. ClenovJ
předseda
oznámí
'u.t.,pit.t,t,,
prostoru. Výsledek h1asování
k jejichŽ úpravě se odeberóu do vyhrazeného
volební komise zastupitelstvu.
nebo volba přijaty, hlasuje-li pro ně
Při veřejném i tajném hlasování jsou usnesení, návrh
nadpoloviční většina všech členůzastupitelstva.
11/

l2lPoŽádá-liněkterýzpŤítomnýchčlenůzastupitelstva'kteýsezúčastnilhlasování,o
zaznamenání provedeno.
do zápisu, bude takové
zaznamenání svého jmenovitého stanoviska

s 1l
Péčeo nerušený průběh jednání
jednaní
městyse, předsedající můžerušitele
1/ Nikdo nesmí rušit jednáni Zastupítelstvá ,!'
lrykéuatzezasedací místnosti.
stanovený časový limit můŽe mu předsedající
2/ Nemluví-li řečníkk věci nebo překročí-li
jedenkrái upozomil, že se odchýlil od tématu či
odejmout slovo poté, kdy jej předtím nejméně
projed,,ava''e vcci nebo překročil stanovený časor1i limit.

s12

Ukončenízasedání Zastupitelstva městyse
pořad jednání vyčerpán a nikdo se iiž
Předsedající prohlásí zaseďžní za ukončené,byl-li
klesl-li počet přítomných členů
nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedáni za ukončené,
závaŽtých důvodů,zqména nastaly-li
zastupitelstvu poď,'udpolovieni většinu, nebo zjiných
svolá zasedání
nerušené jednání. ve vseótr těchto případech starosta
skutečnosti
'nemožňující
Zno\udo 15 dnů.

s13

Pracovní komise

1/

městys e zŤíďitpracovní komise.
Pro přípravu stanovisek a experttzmůže Zastupitelstvo

volí své členy a podle potřeby další
2lDotěchto pracovních komisí Zastupitelstvo městyse
odborníky a experty.

3/Funkcepracovníchkomisíkončísplněnímukolůaprojednánímnanáslednémzaseďání
Zastupitelstva městyse.

$14
zas
zá|ežitosti
ké
O rganizačně technic

ání Zastupitelstva městys e
pořizuj e zápís, za jehož vyhotovení odpovídá
1/ o pruběhu jednání Zastupitelstva městyse se
jeánotliých zasedání a soustřeďuje zprávy o
úřad městyse. Vede také evidenci usnešení
jejich plnění.
ed

2l

Schvá|ený zápís dosvědčuje průběh jednání. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně
podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání píseňě
a schválené
usnesení.

3lY

zapise seuvádí:
den a místo jednání
hodina zahájeníaukončení
dobapřerušeníjednání
jména určených ověřovatelů zápísu
počet přítomných ajména omluvených i neomluvených členůzastupitelstva
schválený pořadjednání
průběh rozpravy se jmény řeěníků
výsledek hlasoviíní
podané návrhy adoÍazy
schválené znění usnesení (můžebý připojeno jako příloha)
dalšískutečnosti, které se podle rozhodnutí členůZastupitelstva městyse měly stát
souěástí zápisu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

vyhotor,uje do 1o dnů po skončen í zasedánízastupitelstva a podepisují jej starosta
a určeníověřovatelé. Musí být uložen na úřadě, městyse k nahlédnuti. víect'n/
,"

4l Zápisse

archilují'
5l o

,.,

'ápi,y

námitkách č|ena Zastupitelstva městyse proti zápisu rozhodne nejbližšízasedéní

Zastupitelstva městyse.

sls

Zabezpečení a kontrola usnesení
1/ Plnění usnesení Zastupitelstva městyse zabezpeěuje Rada městyse.
Rozpracuje přijaté
usnesení na dílčíúkoly a učiníopatření potřebná k jejich zabezpečenía splnění.

2/ S plněním usnesení Zastupitelstva městyse, s vyřízením podnětů a připomínek členů
Zastupitelstva městyse' občanůa osob vlastnících nauzemí obce nemovitost
seznámí Rada
mě sty se na nej b iŽ š ím zas e dání Zastupite|stva mě sty s e.
1

3/ Souhmnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní
ýbor nejméně dvakrát ročně a
zprávu předkládá na nejbliŽším zaseďání Zastupite|stva městyse.

s16

Ustanovení závěrečnát
Schválením tohoto jednacího tádu pozbývá platnosti jednací řád schválený Zastupitelstvem
obce dne 3I. bŤezna 2004.
Jednací řád schváli|o Zastupitelstvo městyse dne I5.2.2OO7
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