JEDNACÍ ŘÁo
ZASTUPITELSTVA OBCE VRANA}IY

Zastupitelstvo obce Vraňany se usneslo poďe $ 96 zákonač,. tz8lzooo Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu.

sr) Úvodní ustanovení
obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání,
usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i dalšíotázky.
o otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalšíchzásadách
svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

1. Jednací řád zastupitelstva
2.
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z) Pravomoci zastupitelstva obce

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách, uvedených v g 84
č. tz8lzooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

z.

$

a 85 zákona

Zasb,lpitelswo obce se r,yhrazuje rozhodování v dalšíchnásledujících věcech
samostatné působnosti.

s) Přípravajednání zastupitelstva obce

1. Přípravu jednání zastupitelstva

obce organizuje starosta obce, přitom stanoví

zejména:
Dobu a místo

z.

3.

_

odpovědnost zazpracování a přeďožení odborných podHadů
Způsob projednávání materiálů a náwhů včetně opatření
Náwhy komisí, ýborů, nebo členůzastupitelstva obce se předkládají podle

obsahu
- Ústně na jednání zastupitelswa
- Písemně nebo elektronicky prostřednicwím oÚ
Písemné materiály, určenépro jednání zastupitelstva obce předkládá
nawhovatel v počtu q \.ýtisků prostřednictvím oÚ tak, aby mohly byt doručeny
nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům,nebo
ele}troniclcy prostřednictvím e-mailu: ouvran@vranany.cz, případně na

elektronickém nosiči s doručenímnejpozději 7 dnů před jednáním
zastupitelstva obce.
4. Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:
- Název materiálu
- Jehoobsah
- Náwh usnesení a důvodovou zprávu.
5. Důvodová zprávamusí obsahovat:
_ Zhodnocenídosavadníhostavu
- Rozbor příčinnedostatků
- odůvodněnínawhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.
6. Předkládané materiály musí bfi zpracovány tak, aby umožniý členům
zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná
opatření.
s+) Svolání jednání

zastupitelstva obce

obce se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce nebo podle
potřeby. Zasedánizastupitelstva obce svolává a řídístarosta obce. Svoláváje
nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. PožádáJi o to alespoň jedna třetina
členůzastupitelstva nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání
zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.
Pokud starosta nesvolá zasedání Zo d|e $ 4 odst. r jednacího řádu, může

1. Zastupitelstvo

z.
3.

zasedání svolat místostarosta.
Místníobčany informuje starosta o místě, době, nawženémprogramu jednání
zastupitelstva obce nejpozději z dnů před jednánímZo a to v místě obvyklým
způsobem a elektronicky.

$5) Průběh jednání

zastupitelstva obce

1. Jednání ZoÍídistarosta obce případně jiný určený zastupitel. Zastupitelswo

z.

g.

4.

obce můžezvolit pracormí předsednictvo.
Na jednániZo můžebýt jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu
a o návrzích, s jejichž zaÍazenimryslovízastupitelstvo obce souhlas. Starosta
sdělí náwh programu jednání při jeho zahájeni. o něm či o námitkách proti

němu rozhoduj e zastupitelstvo obce hlasováním.
Požádá- li o zaÍazeníbodu programu písemně č|enZo, projedná
zastupitelsÚo zaÍazenípožadovaného bodu do programu nejbližšíhojednání
Zo. Nevyhoví-li, musí nawhovateli sdělit důvody nezaÍazeníjeho zprávy. Trváli přesto nawhovatel na jeho projednání, rozhodne zastupitelstvo obce.
Starosta řídíhlasování, jehož výsledek zjišfuje a vyhlašuje, ukončuje a
přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracormí charakter a věcný průběh.
Není-li při zahájení jednání přítomna nadpolovičnívětšina všech členůZo,
ukončístarosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání Zoktémužnebo
zbyvajícímuprogramu.

5. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání Zoby|o řádně svoláno

vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšiny členů,dá schválit
program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť' nechá zvolit zapisovatele a dva členy Zo zaověřovatele zápisu z tohoto
jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl
vyložen k nahlédnutí a jaké námitkybyly proti němu podány.
6. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se poHádá za schválený. Pokud
byly uplatněny, rozhodne o nich Zo povyjádření'ověřovatelů.
7. Do rozpravy se přihlašujíúčastnícizasedání písemně nebo zvednutím ruky
v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí byt
uděleno slovo tomu členovi Zo,kteý namítá nedodržení jednacího řádu nebo
platných právních předpisů. Účastníkem rozpravy mohou být i nečlenovéZo.
B. Zastupitelstvo obce můžev průběhu jednání hlasováním bez rozpravybody
programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke z nebo více bodům programu.
9. Do diskuse se mohou členovéZo přihlásit jenom do konce rozpravy.
ro. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůževystoupit.
rr. Náwh na ukončenírozpravy můžepodat kteýkoliv člen Zo. o jeho náwhu se
hlasuje bez rozpraly.
a

s6) Příprava usnesení zastupitelstva obce

1. Usnesení musí obsahově odpoúdatvýsledkůmjednání:

z.
3.

4.
5.

6.

závéry, opatření a
způsob kontroly musí byt v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny
a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.
UsnesenimZojsou ukládány úkoly v otázkách samostatné působnosti
starostovi a členůmzastupitelstva.
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpolovičnívětšina
všech členů.
Byly-li vzneseny pozměňující náwhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatních částech návrhu.
V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje
zastupitelstvo o variantách postupně jak byly předloženy. Schválením jedné
varianty se považujíostatní za nepřijaté.
Hlasování se provádí veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdviženímruky pro
náwh nebo protináwh nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato,

hlasujeJi pro návrh nadpolovičnívětšina všech členůzastupitelstva.
7. Členovézastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínlcy a podněty
na starostu a na dalšíorgány obce a vedoucího organizace azařizeni, zÍizených
nebo za|ožených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
8. Na dotazy a připomínky se odpovídá bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah
r,yžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně nejdéle
do 3o ti dnů.
g. Souhrnnou zprávu o v5řízenípřipomínek a dotazů předkládá starosta
zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této

souvislosti nespokojenost s vyřízenímjeho dotazu, zaujímá konečné
stanovisko zastupitelstvo obce.
10. o námitkách člena Zo proti zápisu rozhodne nejbližšízasedániZo.
11. Nikdo nesmí rušit průběh jednání Zo, předsedající můževykázat ze zasedací
síně rušitele jednání. Nemluví-li řečníkkvěci, můžemu předsedající odejmout
slovo.
$z) Ukončenízasedání zastupitelstva obce
Předsedajícíprohlásí zasedání za ukončené,byl-li program jednání vyčerpán.
Rovněž prohlásí zasedání za ukončené,klesl-li počet přítomných členů
zastupitelstva pod nadpolovičnívětšinu nebo z jiných závažných důvodů,zejména
nastaly-li skutečnosti znemožňujícínerušené jednání. V těchto případech se
zasedání svolá znovu do 14 dnů.
Jednací řád schválilo zastupitelswo obce dne 17.12.2o14
Tímto se rušíJednací řád zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2o1o.
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Jiřina Fialová

místostarostka

ft-r,

Martin Chmélík
starosta

