JEDNACI RAD
zastupitelstva obce Dobřejovice
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se usneslo podle 5 96 zákona č'' 1Ż8/Ż000 sb', o obcích
(obecní zŕízení|,ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

článek r
Úvodní ustanovení

1)

Jednací řád zastupĺtelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení,
podepisování a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i dalšíotázky související se
zasedáním zastupitelstva obce.

Ż) o otázkách,

upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalšíchzásadách svého jednání,
rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

článek z
Pravomoci zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v 5 84 a v 9 85 zákona

č.

I28/2ooo Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve zněnípozdějšíchpředpisů.

z)

Zastupitelstvo si můževyhradit dalšípravomoci
pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce'

v

samostatné působnosti mimo

čtánek g
Svolání zasedání zastupitelstva obce

1) Zastupitelstvo obce

se scházídle schváleného plánu nejméně však lx za tři měsíce.

Ż\ Podle potřeby svolá starosta zasedáníi mimořádně.
3) Starosta svolává zasedání zastupitelstva, informuje o místě, době a

navrženém

programu na úřední desce obecního úřadu a elektronické desce umožňujícídálkový
přístup alespoň 7 dnípřed samotným zasedáním

4)

Nesvolá-li starosta zasedánízastupitelstva obce, jak je výše uvedeno, svolá jeho zasedání
místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva obce.

5) Starosta svolá zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva, nebo hejtman kraje' Zasedánízastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů
ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
čIánek ą
Příprava zasedání zastupitelstva obce

1) Starosta

zašle zastupitelům nejpozději 9 dní před zasedáním informaci o konánízasedání
a návrhu programu, společně s výzvou k jeho doplnění.
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Ż) Právo

předkládat návrhy kzaŕazenína pořad zasedání připravovaného zastupitelstva
majíjeho členové,a výbory zastupitelstva' Návrhy členůzastupitelstva obce a výborů se
předkládají podle obsahu bud'písemně před jednáním zastupitelstva, případně ústně na
zasedání zastupitelstva obce'

3) Písemnémateriály, určenépro jednání zastupitelstva obce,

předkládá navrhovatel
zpravidla elektronicky či vtištěné formě v počtu 1Výtisku prostřednictvím obecního
úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání
zastupitelstva obce jeho členům

4)

Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují: název materiálu, jeho obsah, návrh
usnesení a odůvodnění navrhovaných opatření a případně jejĺch ekonomický dopad.

5)

Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členůmzastupitelstva
obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinnáopatření.

6) Starosta v případě potřeby svolá před zasedáním zastupitelstva pracovní schůzku
zastupitelstva, pro potřeby upřesnění informací k projednávaným bodům zařazených na
program zasedání zastupitelstva. Pracovní schůzka zastupitelstva obce je neveřejná a
nenípovinná.

článek s
Účast členůzastupitelstva obce na zasedání

1) Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovatse zasedání zastupitelstva obce, plnit

úkoly,

které mu zastupitelstvo uloží,hájit zájmy občanůobce, jednat a vystupovat tak, aby
nebyla ohroŽena vážnost funkce člena zastupĺtelstva.

2)

Svoji neúčastna zasedání zastupitelstva je člen zastupitelstva povinen omluvit u starosty
s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva
omlouvá starosta'

3)

Člen zastupitelstva je povinen při jednání zastupitelstva, ve kterém vystoupí v rozpravě,
předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci,
jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda
nebo újma anebo má-li na věci jiný osobnízájem: to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo
zájem obecně zřejmý. oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však
před samotným hlasováním. oznámeníje vždy součástízápisu ze zasedání.

4) Členzastupitelstva u něhož skutečnosti nasvědčují,že by podíl na

projednávání a
rozhodování určitézáležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro
něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou
zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto
skutečnost p řed zahájen ím jed nán í zastupitelstva obce'

5)

Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členovézastupitelstva podpisem do prezenční
listĺny, která je přílohou zápisu.

článek s
Program zasedání zastupitelstva obce
1

)

Program zasedání zastupitelstva navrhuje starosta, který je povinen zařadit do programu
všechny návrhy splňujícínáležitostičlánku 4. tohoto jednacího řádu.
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Ż, Právo

předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové,výbory, popř.
dalšíosoby, které o to zastupitelstvo požádá.

3) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce (výbor), projedná se

zařazení
požadovaného bodu V programu nejbliŽšího zasedání zastupitelstva obce. NevyhovĹli
zastupitelstvo obce, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li
navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce na
následujícím zasedání zastu pitelstva.

4)

Předkladatel materiálu můžemateriál stáhnout

z

návrhu programu zasedání

zastupitelstva, a to až do okamžiku schválení programu. Po schváleníprogramu tak může
učinit jedině se souhlasem zastupitelstva'

5)

Po schválení programu zasedání můžečlen zastupitelstva navrhnout zaŕazení nového
bodu programu pouze v případě, že předcházející bod byl ukončen hlasováním o
usnesení. o zaŕazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo.
Óánek z
jednání
Průběh
zastupitelstva obce

1

)

Jednání zastupitelstva obce řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo
pověřený člen zastupitelstva (dále jen předsedající).

Ż) Předsedající řídíhlasování, jehož výsledek

zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje
jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. NenĹli při zahájení
přítomna nadpoloviční většina všech členůZo, ukončístarosta zasedání zastupitelstva
obce a svolá do 15 dnů zasedánínovék témužnebo zbývajícímuprogramu.

3) V

zahajovací části jednání předsedající prohlásí, že zasedání Zo bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů,dá schválit program
zasedání a nechá zvolit zapisovatele a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele
zápisu z tohoto zasedání.

4)

zápis z minulé schůze, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený.
Pokud byly námitky podány, rozhodne o nich zastupitelstvo obce'

5)

Zápis z předchozího zasedáníje přijednánízastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

6) Do rozpravy se přihlašují členovézastupitelstva obce zvednutím ruky v

průběhu
zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu
členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodrženíjednacího řádu nebo platných
právních předpisů.

7)

Požádá-lĺ o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce
orgánů kraje, musímu být uděleno slovo.

8) Do

rozpravy se mohou členovézastupitelstva obce a občanépřihlásit jen do konce
rozpravy k danému bodu. Slovo uděluje předsedající' Nikdo, komu neudělí předsedající
slovo, nemůže se ho ujmout.

9)

Vyjadřovat se k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva obce má právo každý
občan obce ale i fyzická osoba vlastnícína územíobce nemovitost (starší18 let, i cizí
státní občan hlášený v obci k trvalému pobytu). Uvedeným občanůmmusí být uděleno
slovo vždy.

'ĺ0)Zastupitelstvo obce se můžeusnést na omezujícíchopatřeních podle průběhu jednání:
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1 1 )

nikdo nemůžemluvit v téževěci více než dvakrát,
doba diskusního vystoupeníje omezena na 5 min.
technické poznámky se zkracují na 3 minuty.

Předsedající můŽe připustit výjimky z omezujícíchopatření

12)Návrh na ukončenírozpravy můŽe podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho
návrhu se hlasuje bez rozpravy.

článek g
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv
projednávaných tímto orgánem a z diskuse členůzastupitelstva obce (případně i
občanů).

Ż) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závéry, opatření a

způsob
kontroly musí být usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za
splnění ukládaných úkolů.

3)

Usnesením zastupĺtelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi,
jiným členůmzastupitelstva obce, výborům a komisím

článek g
Hlasování
1

)

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpolovičnívětšinavšech jeho
členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých

bodech
navrženéhousnesení, stanovíjejich pořadí pro postupné hlasování (předsedající). Byly-li
uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely
rozu mí částečně pozměň ujícínávrh, doplň uj ícínávrh nebo protinávrh.

3) o

pozměňujících návrzích se hlasuje v opačnémpořadí, než byly předkládány. Je-li
pozměňujícínávrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

4) V

případě, že se při zasedání zastupĺtelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které
vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může
zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštímzasedání.

5)

Hlasování se provádíveřejně nebo tajně, o čemžrozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hĺasování
zdrŽet. Tajně se hlasuje nebo volíhlasovacími lístky.

6)

Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupenípři hlasování není přípustné.

7)

Každý člen zastupitelstva můževznést při hlasování nebo bezprostředně po něm
námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. o takové námitce rozhodne
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zastupitelstvo bez rozpravy. VyhovĹli zastupitelstvo námitce, musíse hlasování
opakovat.

8)

Usneseníje přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členůzastupitelstva
obce.

č!ánek ro
Dotazy členůzastupitelstva obce

1) Členovézastupĺtelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty

na

starostu obce, na výbory a vedoucí organizačníchsložek obce, statutární orgány
příspěvkových organizací, které obec zřídila a požadovat od nich odpověd'. odpověd'a
informace budou poskytnuty, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující
m lčen livost a

nebo zákazjejich zveřej ňován

í.

Ż\ odpověd' dotazovaný poskytne bezodkladně. Připomínky a podněty, jejichž obsah

vyžaduje prošetření, nebo provedeníjiného opatření, zodpovídotazovaný nejdéle do 30
dnů.

3)

Pokud tazatel vyjádřív této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k
tomu konečnéstanovisko zastupitelstvo obce hlasováním.

4)

Uplatněné dotazy na jednánízastupitelstva obce se zaznamenávajív zápise a je o nich a
jejich vyřízenívedena evidence u obecního úřadu.
čtánek tt
Péčeo nerušený průběh zasedání

1) Nĺkdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající můževykázat
zasedací síně rušitele jednání.

ze

Ż) NemluvĹli

řečník k věci nebo překročĹli stanovený časový limit, můžemu předsedající
odejmout slovo.

článek 12
Ukončenízasedání zastupitelstva obce

1)

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené,byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již
nehlásío slovo.

z) Pokud

nedojde ke schválení programu zasedání, předsedající prohlásí zasedání

zastupitelstva za ukončené.

3)

Rovněž prohlásí zasedáníza ukončené,klesl-li počet přítomných členůzastupitelstva pod
nadpoloviční většinu nebo z jiných závaŽných důvodů,zejména, došlo-li ke skutečnosti
znemožňujícínerušené jednání' V těchto případech se zasedání svolá znovu do L5 dnů.
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č!ánek 13
organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1) o průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje
obecní úřad.

zápis, za jehoź vyhotovení odpovídá

Ż\ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení' Jeho nedílnou součástíje
vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

3)

V zápisu se uvádí:

4|

pořadové číslozasedánízastupitelstva,
den a místo konání,

jména přítomných členůzastupitelstva a hostů, a počet přítomné veřejnosti
jména omluvených ĺ neomluvených členůzastupitelstva,
hodina zahájení a ukončení,
jména určených ověřovatelů zápisu,
schválený program zasedání,
průběh rozpravy se jmény řečníků,
podané návrhy,
učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) výsledek hlasovánívčetně
jmen hlasujících členůzastupitelstva
podané dotazy a návrhy,

schválenézněníusnesení,
dalšískutečnostĺ,
které by se podle rozhodnutíčlenůzastupitelstva obce měly
stát součástí zápisu.
jméno zapisovatele,

datumpořízenízápisu.

Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončenízasedánízastupitelstva obce a podepisujíjej
starosta a určeníověřovatelé.Zápis musíb'ýt uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

5) Zápis

i

usnesení zastupitelstva se číslujívzestupně vždy po celé volební období

zastupitelstva obce.

6) o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližšízasedání
zastupitelstva obce.

7) ze

zasedání zastupitelstva obce bude pořizován audiozáznam, který bude použit pro
potřeby zápisu, bude uveřejněn na webových stránkách obce a bude uložen v archivu
obce pro případnou kontrolu.

8)

Předsedající je před každým zasedáním zastupitelstva povinen výslovně upozornit členy
zastupitelstva i přítomnou veřejnost na skutečnost, Že se z veřejného zasedání pořizuje
audiozáznam.

Stránka 6 z 7

č!ánek tł
Zabezpečenía kontrola usnesení

1) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor' o

výsledku

kontroly plnění usnesení informuje předseda kontrolního výboru zastupitelstvo obce
formou zápisu z jeho kontroly a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva obce.
č!ánek rs
Závěrečná ustanovení

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce na 3. zasedání, které se konalo dne 13.12.2ot8,
usnesením č'. 2ot8 l 03 l 04.
Jednací řád zastupite!stva nabývá účinnostidnem schválení.

Podpis starosty spolu s místostarostou:

2c Ąą

z_c,t

starosta

B

místostarosta
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