Jednací řád
zastupitelstva obce OSTROV
Zastupitelstvo obce Ostrov se podle § 96 Zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen Zákon) usneslo na
tomto jednacím řádu:
1. Úvodní ustanovení
1.1 Jednací řád stanovuje podrobnosti o přípravě, průběhu jednání a usnášení při
zasedáních zastupitelstva obce Ostrov, které nejsou upraveny ustanoveními
Zákona.

1.2 V otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách
rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

2. Příprava jednání zastupitelstva
2.1 Přípravu jednání organizuje starosta obce a stanoví:
2.1.1

dobu a místo jednání

2.1.2

konkrétní úkoly a odpovědnost za zpracování a předložení podkladů

2.2 Na přípravě jednání zastupitelstva obce se dle pokynů starosty obce podílejí
jednotliví členové zastupitelstva obce, odborné komise a výbory zastupitelstva
obce.

2.3 Návrhy osob uvedených v § 94 odst. (1) Zákona se předkládají písemně
s výjimkou návrhů, zařazených do jednání podle § 94 odst. (2) Zákona.

2.4 Předkládané materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele a
návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být jednoznačná.

2.5 Zpracovatel odpovídá za věcnou správnost materiálu a jeho soulad se zákony.
Obdobnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu.

2.6 Obecní úřad doručí všem členům zastupitelstva písemnou pozvánku na
zasedání zastupitelstva obce s uvedením dne, hodiny, místa a hlavních bodů
programu jednání zastupitelstva obce.

2.7 S materiály, které mají být zastupitelstvem obce projednány, se mohou členové
zastupitelstva seznámit na obecním úřadě ode dne oznámení o konání
zastupitelstva.
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3. Povinnosti člena zastupitelstva obce
3.1 Neúčast na zasedání zastupitelstva obce omlouvají jeho členové zpravidla
písemně předem starostovi obce (včetně pozdního příchodu nebo předčasného
odchodu ze zasedání).

4. Jednání zastupitelstva
4.1 Zahájení jednání
4.1.1

Jednání zastupitelstva obce řídí starosta obce, či jiný, starostou nebo zákonem
určený člen zastupitelstva obce.

4.1.2

Řídící jednání dbá na dodržování jednacího řádu a dalších zákonných opatřeních,
souvisejících s jednáním, zahajuje, vede a uzavírá rozpravu, uděluje slovo, oznamuje
výsledky hlasování.

4.1.3

Řídící jednání zahájí zasedání zastupitelstva obce ve stanovenou dobu. Zahájení lze
odložit z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce
nejdéle o 20 minut po stanovené době zahájení.

4.1.4

Řídící jednání v úvodní části prohlásí, že konání bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
dále konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů obce.

4.1.5

Řídící jednání sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kdy byl uložen k
nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

4.1.6

Řídící jednání určí zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4.2 Předkládání materiálů
4.2.1

K dané problematice vystoupí předkladatel, který podá zastupitelstvu obce stanovisko
k předkládanému materiálu, písemným podkladům a připomínkám, došlým k tomuto
materiálu.

4.3 Rozprava
4.3.1

Přihlášení do rozpravy

4.3.1.1

Členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy zvednutím ruky.

4.3.1.2

Občan obce s vyjádřením stanoviska k projednávané věci se hlásí o slovo zvednutím ruky.

4.3.1.3

Řídící jednání rozhoduje o pořadí přidělení slova.

4.3.1.4

Na návrh člena zastupitelstva obce lze hlasováním bez rozpravy rozhodnout o okamžitém
ukončení rozpravy.

4.3.1.5

Vystoupení v rozpravě může být dále rozhodnutím řídícího nebo souhlasem zastupitelstva
umožněno pracovníkům Obce Ostrov, pozvaným expertům, odborníkům a statutárním
zástupcům organizací.

4.3.2

Pravidla rozpravy

4.3.2.1

Řídící jednání může v časové tísni omezit lhůtu na vyjádření občana obce k projednávané
věci. Lhůta ke kterékoliv projednávané věci však nebude stanovena kratší než 5 minut.

4.3.2.2

Nemluví-li řečník k věci, řídící ho na to upozorní. Místo dalšího upozornění mu odejme slovo.
Řečník má právo se v dalším odvolat k zastupitelstvu obce, které tuto věc rozhodne
hlasováním bez rozpravy.

4.3.2.3

Na základě souhlasu zastupitelstva má řídící možnost jednání zastupitelstva obce přerušit.
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4.3.3

Formální a věcné návrhy

4.3.3.1

Každý člen zastupitelstva může v průběhu rozpravy podat formální nebo věcný návrh
(ukončení rozpravy, odročení věci, na její odkázání radě, či na změnu způsobu hlasování).
Má právo na přednostní udělení slova a přednáší jej bez zdůvodnění. O tomto návrhu se
hlasuje okamžitě a bez rozpravy. Slovo mu však může být řídícím odejmuto, jakmile překročí
rámec formálního návrhu.

4.3.3.2

Věcným návrhem se rozumí návrh na změnu či doplnění již dříve podaného návrhu nebo
návrh v nové věci. Každý tento návrh musí být navrhovatelem přesně formulován, aby mohl
být předložen k hlasování, jinak o něm hlasováno nebude.

4.3.4

Technická poznámka

4.3.4.1

Technickou poznámku je možné vznést kdykoliv, kromě v průběhu hlasování v délce max.
30 vteřin (upozornění na porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost, či
technickou stránku jednání).

4.3.4.2

Řídící udělí slovo k technické poznámce přednostně, ale může je odejmout ihned, jakmile
dle jeho názoru překročí řečník vymezený rámec.

4.3.5

Ukončení rozpravy

4.3.5.1

Řídící ukončí rozpravu, není-li již přihlášen další člen zastupitelstva obce, nebo jestliže o tom
zastupitelstvo obce rozhodlo hlasováním.

4.3.5.2

Bezprostředně po ukončení rozpravy se přistoupí k hlasování o projednávané věci.

4.4 Hlasování
4.4.1

Členové zastupitelstva obce hlasují k jednotlivým bodům usnesení zpravidla
odděleně. Zastupitelstvo ukončí každý bod jednání usnesením. Jinou formu
hlasování má možnost navrhnout předsedající, ale i každý člen zastupitelstva obce.

4.4.2

Za obvyklé se považuje veřejné hlasování, v případě volby hlasování tajné.

4.4.3

Hlasování začíná tím, že řídící zasedání zahájí hlasování slovy "dávám hlasovat" a
končí tím, že řídící zasedání sdělí výsledek hlasování.

4.4.4

O formálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Před hlasováním však řídící jednání
umožní vystoupit s technickými poznámkami těm, kteří se k nim přihlásili před
podáním formálního návrhu.

4.4.5

O vyhláškách obce se hlasuje tak, že návrh je buď přijat, nebo odmítnut. Ve druhém
případě může zastupitelstvo doporučit, v jakém směru by měl být návrh dopracován
nebo změněn.

4.5 Diskuse
4.5.1

Také všem přítomným, kteří nejsou zastupitelem ani občanem obce, může řídící
jednání umožnit vystoupení v prostoru vyhrazeném pro diskusi. Do diskuse se
uvedení přihlašují zdvihnutím ruky.

4.5.2

Při časové tísni může řídící jednání omezit délku příspěvku do diskuse (min. 5 minut).

4.5.3

V diskusi Obec informuje občany o činnosti orgánů obce.

4.6 Usnesení a jeho kontrola
4.6.1

Kontrola plnění usnesení předkládá řídící jednání, případně kontrolní výbor jako ústní
zprávu na následujícím zasedání zastupitelstva obce.

5. Závěrečné ustanovení
5.1 Ruší se jednací řád zastupitelstva obce Ostrov ze dne 8.4.1994.
5.2 Jednací řád zastupitelstva obce Ostrov nabývá platnosti dne …………
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