Jednací řád zastupitelstva obce ZDIREC
pro volební období 2014_2018
ZastupitelstvoObce ŽnÍnnc

se usneslo dle $ 96 zákona č. I2812OO0Sb., o obcích' ve znění

pozdějšíchpředpisů(dále jen zákona o obcích)na tomto svémjednacím řádu.

Čl r.
Úvodní ustanovení
Il Zastupitelstvo obce vydá jednacíÍáď, v němž stanovípodrobnosti o jednaní zastupitelstva obce $96
a/ Jednacířád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášenía kontrolu
plnění schválených usneseníj akoži dalšíotázky.
bl o otžzkáchupravených tímto řádem, popř. o dalšíchzásadách svéhojednání rozhoduje zastupitelstvo
obce v mezíchzákona.

Čt.tI.
Pravomoci zastupitelstva obce
Il Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v $ 35 odst. 1) zákona o obcích.
2l Zasnryltelstvo obce si vybrazuje rozhodování ve věcech samostatnépůsobnostipředevšímdle s$ 84'
85 a 102 odst.4 zákona o obcích.

čl rrr.
Svolání j ednání zastupitelstva obce
Il Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby' nejméně však jedenktát za 3 měsíce. Zasedání
zastupitelstva obce se konají v územnímobvodu obce. Zaseďání zastupitelstvaobce svolává a zpravid|a
řídístarostaobce. Svolává je nejpozději 7 dnůpřede dnem jednání. Starostaje povinen svolat zaseďání
zastupitelstva obce, požáďá.i o to alespoň 1/3 členůzastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání
zastupitelstvase koná nejpozději do 21 dnůode dne' kdy Žádostbyla doručenaobecnímuúřadu.
2/Nesvolá-li starostazasedánízastupitelstvaobce podle odstavce 1' učinítak místostatosta,popřípadě
jiný členzastupitelstvaobce.

Čt.rv.
Příprava jednání zastupitelstva obce
1/ Přípravujednání zastupitelstva obce organizuje starostaobce, přitom stanoví zejména:
-

dobu a místokonání'

-

odpovědnost za Zpracovánía přípqdnépředloženíodborných podkladů,

-

způsobprojednánímateriálůa návrhů.
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2l Právo předkládat návrhy kzařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce
mají jeho členovéa výbory. Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústněna jednaní zastupitelstva
obce, nebo písemně.
3i Předkládanémateriály musí bý. zpracovány tak, aby umožnily ělenůmzastupitelstva obce komplexně
posoudit problematiku a přijmout účinnáopatření.
4l Požadovat projednání určitézá|ežítostiv oblasti samostatnépůsobnosti zastupitelstva obce mají
kteří vlastní nauzemi obce nemovitost.Je-li žádostpodepsánanejméně
občanéstarší18 let a občané,
0,5 oÁoběanůobce' musíb;it projednánanazasedáni zastupitelstvaobce nejpozději do 90 dnů.
5/ obecní úřad informuje o místě, době a navrženémpořadu jednání připravovaného zasedání
zastupitelstvaobce. Informaci vyvěsí na úřednídesce obecníhoúřadu a na elektronickéúřednídesce
umožňujícídálkový přístup alespoň 7 dní před zaseďánímzastupitelstva obce.

Čt.v.
Účast členůzastupitelstvaobce na jednání
se každéhozasedánízastupitelstvaobce, plnit
l/Členovézastupitelstvaobce jsou povinni zúčastňovat
úkoly, které mu tento orgán uložil; hájit zájmy občanůobce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla
ohroženavážnostjejich funkce. Jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi obce s uvedením
důvodu'Pozdní příchod či předčasnýodchod z jednáni omlouvá starosta.
2/ Svoji účastna jednání stvrzují členovézasfupitelstva obce vlastnoručnímpodpisem do prezenční
listiny.
že by jeho podíl na projednáviínía rozhodování
3/ Členzastupitelstva,u něhožskutečnostinasvědčují,
určitézáležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro
fuzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na zák|adě zákona nebo plné moci (střet zájmtt),je
povinen sdělit tuto skutečnostpřed zahájenímjednrínízastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce rozhodne
o tom, zda existuje důvodpro jeho vyloučeníz projednáváni a rozhodování tétozá|ežitosti.

Člvr.
Pořad jednání
1/ Pořadjednánízastupitelstvaobce navrhujestarostaobce.
2/ Na schuzi zastupitelstva obce \ze jednatjen o věcech, kterébyly dány na pořad jednaní a o návrzích,
s jejichž zaÍazenímvysloví souhlas zastupitelstvo obce. Starosta seznámí s pořadem jednání při jeho
zahájeni;o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
bodu v pořadu
3l PoŽádá-li ělen zastupitelstvaobce o to písemně,projedná se zaŤazenípožadovaného
nejbliŽšíhojednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvod nezaŤazeníjeho
návrhu. Trvá-li navrhovatelpřesto najeho projednán{,rozhodne o tom zastupitelstvoobce.
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čt.vlt.
Průběh jednání zastupitelstvaobce
|/ Zasedáni zastupitelstva obcejsou veřejná.
2/ Schůzizastupitelstva obce řidi zpravidla starostaobce.
3/ Starostaobce řídíhlasování,jehožvýsledek zjišt'ujea vyhlašuje,ukončujea přerušujezasedáníadbá
na to, aby mělo pracovní charakter a věcný pruběh. JestliŽe při zahájenjednání zastupitelstva obce nebo
vjeho pruběhu není přítomna nadpolovičnívětšina všech jeho členů,ukončípředsedajíci zasedéni
zastupitelstvaobce. Do 15 dnůse koná jeho náhradnízasedání,kterése svolává postupemdle ě1.il.
4l Y zahajovací části jednaní starosta prohlásí, že jednáni zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšiny členů'dá schválit pořad jednání a opatŤeni,zda
diskuse bude probíhat ke kaŽdému bodu zvlášť. Určí minimálně 2 č|eny zastupitelstva obce na
ověřovatele zápisu ztohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis zpředchozího jednání a jaké
námitky byly proti němu podány.
5l Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny,
rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
6/ Úvodní slovo k hlavním zprávámmá předkladate| zprávy.
7l Do Íozpravy se přihlašujíúčastnícizasedání(členovézastupitelstva obce) písemně nebo zdvihnutím
ruky v pruběhu zasedáni. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí bý uděleno slovo tomu
členovi zastupitelstvaobce, který poukazuje na nedodrženíjednacího řádu nebo platných právních
předpisů.
8l Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím urěený zástupce, senátor,
poslanecnebo zástupceorgánůkraje, případněpředsedaosadníhovýboru, musímu bý uděleno.
9l o začazenínávrhů přednesenýchvprůběhu zasedánízastupitelstvaobce na program jeho jednaní
rozhodne zastupitelstvo obce.
10/ Starostaobce předkládá zastupitelstvuobce k rozhodnutíusnesenízastupitelstvaobce v otázkách
samostatnépůsobnosti,jehožvýkon pro nesprávnost pozastavil. o dalšímpostupu takovéhopozastavení
rozhodnezastupitelstvoobce hlasováním,vždypo řádnémodůvodněnístarostou.
11/Do diskuse se mohou členovézastupitelstvaobce přihlásit jen do konce rozpravy.
I2lPo vyčerpánídiskuse členyzastupitelstva obce se mohou s případnými připomínkami
projednávanýmbodůmpřihlásit i přítomníobčané
obce.
13/Po skončenírozpÍavyudělípředsedajícíslovo předkladatelipůvodníhonávrhu. Předkladatel se může
závěrečnéhoslova vzdát.
14l Nikdo komu předsedajícíneudělil slovo, se ho nemůžeujmout.
I5l Zastupitelstýoobce se usneslo:
-

nikdo nebudediskutovat vtéŽevěci vícekrátnež2x,
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-

doba diskusníhovystoupeníse omezuje (3 min.).

16/ Návrh na ukončenídiskuse můŽepodat kterýkoli členzastupitelstvaobce; o jeho návrhu se hlasuje
bezrozpravy.
17l Zastupitelstvose můŽekdykoli usnéstna dalšíchomezujícíchopatřeníchnebo jejich zrušenípodle
pruběhujednání.
18/ Předsedajícím:ůže
kdykoliv v pruběhu jednání zastupitelstva vyhlásit přestávku. Návrh na vyhlášení
přestávky můžepodat i členzastupitelstva.o jeho návrhu se hlasujebezrozptavy.

Čt.
vur.
Příprava usnesenízastupitelstva obce
l/ Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vycházi zprojednaných zpráv a
z diskuse ělenůzastupitelstvaobce.
2/ Usnesenímusí obsahově odpovídatprůběhujednání a hlasování;závěry, opatřenía způsobkontroly
musí bý v usnesení vyjádřeny stručně a konkrétně, s termíny a odpovědnosti za splnění uložených
úkolů.Návrh na usnesenípředkládá zastupitelstvuobce řídícíschůze.
3/ Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatnépůsobnostistarostovi, dalším
členůmzastupitelstva.
4/ Návrhy na usnesenípředkládajípředkladatela členovézastupitelstva.

Čt.x.
Hlasování
Il Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet,je-li přítomna nadpolovičnívětšinazvolených členů.
2l Je-|i nutné, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech návrhu usnesení,
stanovípořadípro postupnéschvalovánípředsedající.
3/ Pokud jsou pozměňujícínávrhy, hlasuje se nejdříve o těchto změnách a následně o ostatníchčástech
návrhu.
4l Je-|i předložen návrh usnesenív několika variantách' hlasuje zastupitelstvo obce nejdříve o návrhu,
který byl podán jako poslední.V případě uplatněníprotinávrhu se nejdříve hlasuje o protinávrhu. Pokud
je jedna varianta schválena, považýi se dalšívarianty zanepÍijaté.
5/ Pokud zastupitelstvo obce nepřijme navrženéusnesení nebo žádnou z předložených variant, Ťídíci
schůzevypracuje nový návrh na usnesení.
6/ Hlasování se provádí veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdviženímruky pro návrh nebo proti
návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční
většinavšechělenůzastupitelstvaobce.
7lHlasováním:ůžeprobíhati j4nenovitě,pokud se tak zastupitelstvousnese.Veřejně hlasovat |ze pro
návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasováni zdržet.
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8/ obsahuje-li návrh usneseník projednávanémubodu programu více samostatněhlasovatelných návrhů
usnesení,hlasuje se o každémznichodděleně. Jejich pořadípro hlasovánístanovípředsedající.
9/ Usnesenízastupitelstva obce podepisuje starosta obce s pověřenými ověřovateli.
l0/ obecně závaznévyhlášky anaÍizeníobce podepisujestarostaobce s místostarostouobce.
IIl ZveŤejnění
usnesenízastupitelstvaobce se provádí:
Na uřednídesku a na elektronickouúřednídesku www.obec-zdkec.cz

čt.x.
Dotazy členůzastupitelstva obce
1/ Členovézastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce, na
dalšíorgany obce a vedoucí organizací,organizačníchsloŽek obce a požadovatod nich vysvětlení.
2/ Na vznesené dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně; pokud však obsah
vyžadujeprošetřenínebo provedeníjiného opatření,zodpoví se písemně,nejdélevšak do 30 dnů.
3/ Uplatněné dotazy na jednránízastupitelstva obce se poznamenávaji v zápise.

Čt.xl.
Péčeo řádný průběh zasedání
1/ Nikdo nemá právo rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající můŽe vykazat zmista
zasedánírušitelej ednání.
2/ Nemluví-li řečníkk věci, případněpřekročíodsouhlasenýčasovýlimit, můŽemu předsedajícíodebrat
slovo.
kdykoliv v pruběhujednání zastupitelstvavyhlásit přestávku. Návrh na vyhlášení
3/ Předsedajicím:ůže
přestávky můŽepodat i členzastupitelstva. o jeho návrhu se hlasuje bezrozpravy.

Čl.xrr.
Ukončenízasedání zastupitelstva obce
jestližebyl pořad jednanívyčerpána nikdo se již nehlásí
1/ Předsedajícíprohlásí zasedélni
za skončené,
jestližepoklesne početpřítomnýchzastupitelůobce pod
o slovo. Rovněžprohlásí zasedániza ukončené,
nadpolovičnívětšinu nebo z jiných vÍtžnýchdůvodů;v těchto případech zasedáni zastupitelstva svolá
opakovaně do 15 dnů.
2/ Předsedající prohlási zasedání za skoněené, pokud nastanou skutečnosti znemožťtující
nerušené
jednání'

čt.xtn.
Pracor|níkomise
l/ Pro přípravu stanovisek a odborných podkladůmůŽezastupitelstvo obce zřizovat pracovníkomise'
-{-

2lDo těchtokomisí zastupitelstvovolí svéčlenya dle potřeby dalšíodborníky.
3/ Pracovní komise končí svoji úlohu splněním zadaného úkolu, nejpozději skoněením zasedáni
zastupitelstvaobce.

Člxrv.
o rganizačnětechnické záiežitostizasedání zastupitelstva obce
1/ o pruběhu jednaní zastupitelstva obce se pořizuje zápis (případně zvukový záznam nebo video
zěunarr) za vyhotovení zápisu zodpovídá obecní úřad. Ten také vede evidenci usneseníjednotliých
zasedání.
2/ Schválený zápis dosvědčujepruběh jednrínía obsah usnesení.Jeho nedílnou součástíje vlastnoručně
podepsaná listina přítomných,návrhy a dotazy, podanépři zasediínípísemně.
3l v zápise se vŽdy uvádí:
-

den a místojednání,

-

hodina zahájenía ukončení,

-

případnědoba přerušeníjednání,

-

početpřítomných členůzastupitelstva obce

-

jménaurčenýchověřovatelůzápisu

-

jménaomluvených i neomluvenýchčlenůzastupitelstvaobce,

-

schválenýpořadjednání,

-

průběha výsledek hlasování

-

pruběh diskuse se jmény diskutujících,

-

podanédotazy,návrhy a připomínky,

-

schválenézněníusnesení,

-

dalšískutečnosti,kteréby dle rozhodnutízastupitelůměly bý součástízápisu,

4l Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnůpo skončenizaseďánízastupitelstvaobce a podepisujejej
starostanebo místostarostaobce a určeníověřovatelé.Musí byt uloŽen k nahlédnutína obecním úřadě.
Po 5 letech se předává k archivaci do Státníhookresníhoarchivu.
5/ o námitkách členazastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližšízasedáni zastupitelstva obce.

cl. xv.
Zabezpečenía kontrola usnesení
l/ Starostaobce projednánanejbližším zasedáníorganizačníopatření azajištěni usnesenízastupitelstva
obce.
2l Yýboty opatřenísledujía kontrolujívýsledky plněnína úsecích,kteréspadajído jejich působnosti.
3/ Kontrolu plnění usneseníprovádí kontrolní výbor obce a o jejich plnění pravidelně informuje
zastupitelstvpobce.

I
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4/ Starosta obce zašleusneseníz jednánízastupitelstva obce řediteli krajskéhoúřadu Plzeňskéhokraje a
Ministerstvu vnitra, pokud o něj t5rtoorgány požádají.
5/ obec informuje občanyo ěinnosti orgánůobce na zasedénizastupitelstva obce a dále jiným
způsobemv místěobvyklým.
6/ Návrhová komise nebo určenáosoba nebo předsedajícípřeěte před hlasováním zněni usnesenítak,
aby výklad nepřipouštělpochybnosti.

Čt.xvI.

Výbory a jednání výborů
1l Zastupitelstvo obce zŤizuje vždy finanční a kontrolni výbor, popřípadě další výbory schválené
zastupitelstvem.
2/ Předsedouvýboruje vŽdy členzastupitelstvaa jsou minimálně tříčlenné,
vždy lichý počet.
3/ Usnesenívýboru se vyhotovuje písemněa podepisujeje předsedavýboru.
4l lednáni výboru se mohou zúčastnitčlenovézastupitelstva obce' kteří nejsou členy výboru. Tito
členovézastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to
požádají.
5/ Výbor plní úkoly,kteými jej pověří zastupitelstvoobce. Ze svéěinnosti odpovídávýbor
zastupitelstl.uobce.
6l Jednánívýborůje neveřejnéaschází se minimálně jedenkrát za 3 měsíce.

cl. xvII.
Jednacířád projednaloa schválilo zastupitelstvoobce dne 12. prosince20|4.

ft:(;{'

Bc. Bohuslav VRATNIK
starostaobce

"""'-""J""J";""""'

Václav REZABEK
místostarosta
obce

