
JEDt{Ací ŘÁo

zAsTuP|TELswA oBcE sl.unečxÁ

Zastupite|stvo obe $|unečná (dále jen "zastupite|stvo") dle ustanovenÍ $ 96 záRana
č,.128t2aa0 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
dne 26.3.2015 usnesením ě'30í03,2015 wdat tento jednací řád:

člt
Úvodní ushnovgní

(1) Jednací řád zastupite|stVa upravuje svo|ánÍ, přípravu, průběh zasďání
zastupitelstva, způsob příjímání usnesení, jejich kontro|u, jakoŽ i da|ší
podrobnosti o jednání zastupite|stva.

(2) Výtisk tohoto jednacího řádu zastupÍte|stlva je vŽdy během zasedání
zastupitelstva k dispozici.

čl. e
Pravomoci zastupiteletva

Pravomoc a rozhodování zastupite|stva se řÍdí zejména ustanovenÍm s 84
a S 85 v návaznosti na ustanovení $ 35 zákona ě. 128i2oo0 sb., o obcÍch (obecní
zÍízení}, ve znění pozdějších předpišů (dáte jen .zákon o obcích"), případně baKÍmi
zv|áštními zákony,

čt. g
svo|áván í zastupitelstva

(1) Zasedání zastupite|stva je veřejné.

(2) Zastupite|stvo se schází pod|e potřeby, nejméně však jedenkrát zatilměsíce.

(3} Zasedání zastupitelstva svolává stiarosta prostřednicfuím obecního Úřadu. obecní
úřad informuje o místě, době a navrŽeném prognamu připravovaného zasedání
zasÍupitelstva.,obecní úřad odpovidá za vyvěšbní informae na úřední desce
a e|ektronické úřední desce obecního Úřadu atespoň 7 dnů před zasedáním
zastupitelstva.

{4) Pokud zasedání v termínu stanoveném zákonem o obcích (interva| do 3 měsíců)
nesvolá starosta, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný č|en zastupite|stva.

{5) Starostra svolá zagedání zastupitelstva , požádá-|i o to a|espoň jedna třetina č|enů
zastupitelstva nebo hejtman kraje' Takové zasedánÍ se koná nejpozdeji da 21
dnů ode dne, kdy Žádost byta doiučena obecnímu úřadu. Nesvo|á-ii starosta toto
zasedání, učinÍ tak místostarosta, popřípadě jiný č|en zastupite|sfua. Starosta
svolá zasďánÍ traké v da|ších případech, kdy taŘ urtáoa zvÉštní zákon.

(6) v dlbě vytr|ášení krizového stavu podte jiného právního předpisu se informace
o místě, době a navrŽeném programu připravovaného zásed.aní zastupite|stva
podle odstavce 3 aleřejní na Úřední desce obecního úřadu a e|ektronicrb ureoni
desce obecního úřadu a|espoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupite|stva;
zá|ežitosti, které se netýkají vyh|ášeného krizového stavu, mohou být ňa tomto



lase!ání projednávány pouze tehdy, jesttiŽe býa informae aneťe1něna nejméně
7 dnů před zasedáním zastupite|stvá. -

čt. l
Přípnava zasedání zaetrpite|stva

(1) Přípravu zasedání zastupite|stva organizuje starosta, za jeho nepřÍtomnostimístostarostra, rnýjimečně, v případě |e;icn bbuhodobé nepřítomnosti, ;iny č|enzastupitelstva.

(2) Návrhy k zařazgnÍ na pořad jednání připravovaného zasedánÍ zastupite|stva nebojeho změnY..a.!op|něnÍ majÍ Pr.ávo bobavat jeho č|enové a vrýbory. Tyto návrhyjsou předktádány 
- obvykÉ 

.písemnou 
formou předem nebo ústně přÍmona zasedán í zastupite|stva.

(3) Písemné návrhy a pod|daďy ur&né pro jednání zastupite|stva předk|ádánavrhovatel nejgozd$li 20 dnřpřed zasedáníni zastupite|stvá, tak aby mohly býtzpracovány 
1uŤ.. doručeny č|enům zastupite|stva, t;. 3 dny ireae dnem konánízasedán í zastupite|sfua.

(4) V návrhu n"ry v podllalu pro zasedání zastupÍte|stva předk|adate| uvede:a) denkonánízasedání.
b) předk|adate|e návrhu,
c) označení návrhu,
d} ďůvodnění, tj. právní zhodnocení návrhu, vylrodnorenÍ dosavadnÍho stavu,rozbor příčin a nedostatků teďrnická, finandní, personá|ní nároěnost,e) řešení, návrh na realizaci,
f) návrh na usnesení, včefitě určení odpovědnosti a stanovení termínu sp|něníusnesení'

(5) Předk|ádané 
,TaleF|y- musí .být zpracovány tak, aby umoŽni|y č|enůmzastupite|stva komp|exně posoudit proniematifu á pňjmout účinná opatření.

čl. s
Úeast ě|enů zastrrpile|stva na zasgdání zasfu pitetstva

(1) Čbnové zastupitelstv.1jsou povinni se zúčastňovat každého zasedání, pokud sez váŽného důvodu zúčastnit.nemohou, om|uví se g.rynem ústně (popř. písemně)starostovi. To p|atÍ.! R1o pozdní přÍchod nebo dřvějšÍ odchod ze zasedání. Dá|ejsou.povin"i q|ťt.úk9!y: které iim zastupibÉtvo utbŽí, hájii;ájmy občanŮ obcea jednat a vystupovat tak, aby neby|a orrioteňáuazno*i1qilt'}"iiiió".
(2) Úěast na zasedání č|enové zastupite|stva stvrzují svým podpisem do |istinypřÍtomných (prezenční |istiny). 

. .--'-

(3) Čbn zastupitetstva, u něhoŽ skutečnosti nasvědčuj í, Že by jeho podí|na projednáváni a rozhodování určité záleátosti v zastupite|stvu moh| znamenatvtýhodu nebo š|odu. ryo něj samotného nebo osobu bř';ň.il..6.,i"t.ou nebopÉvnickou osobu, kterou ástupuje na zákbJě zákona nebo ptné moci (střetzájmů), je povinen sdě|it tuto skúeinost preo ianaiením 
'.J'oaňi,"stupitelstva,které má danou =í|"J|o.| prol1n1y"i tp',p"o"e'pr"o projednává ním zá|eŽitosti,pokud je pořad jednání o tina.zateŽd;ň;á;ňJ..
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Čl. o
Průběh zasedání asfu pitetstva

(1) Zasedání zastupÍte|stva řÍdí zpravÍd|a starosta, v pňpadě jeho nepřÍtomnostimístostarostra'.|oPřlP?gŠ jiný dbn zastupite|stva (oán pn 
'šiarosta.). Strarostazahajuje zasedání,.řÍdí jďnání a h|asováni, óznaňuje ůtoneeni zasedání. Dbána to, aby zasedání mě|o pracovní charakter a věcny průběh.

(2) Úmy.s| . po=fizovď Íotografie, audio či video záznam zasedáni každá osobaoznámí před zahájenim zasedánÍ nebo před zarrájením nahrévani ěi natáčenístarostovi 3.ořftolnlrm č|enrim .á*úffr.v". Starosta o tét.o skutečnostiinfonnuje o|to.yn1 Ýpřípadě, ze 1e 
_"tcniň 

úňadem, pffpadně jinou osoboupofizován audio či videb áinam, starosta je povinen o tomto informovatpřítomné.

(3) Starosta 
:\{:.319o'ani,-prohtásí (na zák|adě |istiny přÍtomných} zda jepřítomna nadpo|oviční věbina všécn flenů 

"."t.,i'n!Éi*" 
a je tedyzastupite|stvo schopno se usnášet. zastupiiáÉYo l" ...hoóno l" usnášet, je.|ipřítomna nadpo|oviění většina všech jehd ďenů. Jest|iŽe při zahájení jednánínebo v jeho průběhu neni fřrto,níá-náápobviční většina všech ě|enůzastupÍte|stva,.starosta proh|ási iaseaáňi za iitoneené. Náhradní zasedání sekoná do 15 dnů.

(4) Zastupite|sfuo určí zapisovate|e a dva ověřovatete zápisu.
(5) Starosta přednese návrh 

-pr.9.grm! $ořadu) jednání zastupite|stva.o předneseném návrhu, o nainitřa;h r ď"gramu, jěno oop|nění rozhodujezastupÍte|sfuo h|asován ím.

(6) Starosta w*: čj:Ty. zrytupite|ry3r a.by ..vyjádrni případné námitky k zápisuz minu|ého zasedání. pok.uo někte4ý "č|eí-zastupite|stva 
vznese takovounámítku, zastupite|stvo o ní rozhodP.Pg vyjádření přís|ušných ověřovate|ůh|asováním. V přÍpadě, že 8bn zastupiielstvá goda| námitky před jednáním,starosta s nimi zastupÍte|stvo seznámí a zastupíte|sfuo o námitkách rozhodneh|asováním.

(7) Zastupite|stvo jedná o jednot|ivrých bodech programu' Pravidelně jsou na pořadjednán Í zařazovány boáy
a) kontro|a ptněnÍ úsnesení zastupite|stva,

:i filffi"ce 
o činnosti o,sanů oň;, 

.-t's'

(8) o zařazení návrhů přednesených 
- č|eny zastupÍte|stva v průběhu zasedánízastupite|sfua na program jeho jádnáni rc,i:r'oone zastupitětstvo h|asováním.

(9) PoŽádá-|Í na zasedání zastupite|sfua o s|ovo ělŤ Y|ády, nebo jím určenýzástupce, senátor, pos|anec náoo átiuň* ó,ře".: r*i", íi'pjá"š da6í osobad|e zvláštního zákoňa, musí mu být uaciáňó. 
-.--'

(í0) Právo vyjadřovat na zasedání svá stanoviska k projedn ávanýmvěcem má takéobčan obce,l) (dá|e Je uŽíván pro všecnny ryzicre osoby uvedené podrobně

') Právo vyjadřovat na:asedání svá stanovis|?-! 
lPj."d"ivaným věcem má také občan obce, kterýdosáhl věku 18 |ď. Právo nu"oróux 

"ua 
stanóvis*a r pňíJnavaným věcem v sou|adu s tfmto



v poznámce pď čarou pojem "osobf). Tyto osoby mohou svá stanoviska
vyjádnt ke kaŽdému bodu programu v rozpravě před h|asováním.

(1í) Datší dotazy, připomínky a podněý osob, č|enů qýborů, ě|enů &omisÍ a da|ších
subjektů sňěiované ke starostovi nebo da|ším č|enům zastupite|stva, které se
příňo netýkají projďnávaných bodů, |ze rznášet např. v pos|edním bodě
schvá|eného programu orůzné...

(12) K vyjádření svrých stanovisek se č|enové zastupite|sfua a další osoby přih|ašují. .zvednutím 
ruky. Starosta udětuje s|ovo nejprve ě|enům zastupite|stva

a nás|edně da|šim osobám, s|ovo je uděleno v pořad|, v jakém se osoby
přih|ásily. Z důvodu řádného a nerušeného průběhu jednání zastupite|stva se
nemůŽe ujmout s|ova nikdo, komu s|ovo starosta neudě|il.

(13) Bez ohledu na pořadí bude udě|eno s|ovo tomu č|enovi zastupitelstva, kteý. - 
namÍtá nďodrŽení jednacího řádu nebo p|atných právních přďpisů.

(14} Zastupitelstvo můŽe stanovit dobu omezující lystoupení jednot|iqých |9enir!.- 
o dé|ce časového |imitu rozhodne zastupite|stvo hlasovánÍm. Nemluví - |i řečnÍk
k věci, můŽe mu zastupite|stvo s|ovo h|asováním odeimout.

(15) o usnesení k projednávaným bodům, o nichž je třeba hlasovat, rozhoduje
zastupite|stvo hlasováním - veřejně zdviŽením ruky na dotaz starosty-plo_ !áYry
- pÍoti návrhu . zdržet se"' Poměr h|asů: ,pto. proti . zdrželsé" se vŽdy číse|ně
ajmenovitě uvede u jednotlivých bodů zápisu (programu). Kpnjetí usnesenÍ
zastupite|stva (rozhodnutí nebo volbě) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech jeho č|enů, nestianoví.li zvláštní právní předpis jinak. Zastupite|stvo můŽe
rozhodnout, Že h|asování proběhne tajně.

(16) Nikdo nesmí.rušÍt průběh jednánÍ zastupÍte|stva. Zastupite|stvo můŽe v zájmu
udrŽení pořádku a důstojnosti zasedání rušite|e jednání ze zasedací místnosti
ýRázat. Čbnovizastupite|stva by mě|o být umoŽněno h|asovat o věci, pokud to
situace dovo|í a on zanechá rušivé činnosti. Zastupite|stvo o tom rozhodne
hlasovánÍm. V případě, Že pořádek je nato|ik narušen, Že jednání se stává
nedůstojným a nelze v něm věcně pokraěovat, zastupitelstvo můŽe h|asováním
zasedánÍ ukončit a stanovit termín nového zasedání. Zasďání svo|á starosta.

(17) $tarosta po projednání schvá|eného programu zasedání a po 4ištění
skutečnosti, Že se nikdo neh|ásí o s|ovo, proh|ásí zasedánÍ za ukončené.

él.t
Zápis o průběhu zasedání

(1) zápis se pořizuje o průběhu kaŽdého zasedání zastupite|sfua, zápis dosvěděuje
průběh jednánÍ, správnost a úp|nost osvédčují ověřovate|é zápisu svými podpisy.

(2)7ápis obsahuje:
a) datum a místo jednání,

jednacím řádem má d|e s 16 odst 3 zákona o obcích i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 |et.a 
vlastní na územÍ obce ňemovitoot a dte $ 17 zákanao obcích ifyzická osoba, která dosáh|a věku

í8 let, je cÍzím státním přÍs|ušnÍkem a je v obci ň|ášena k Íva|ému pobytu, stanovi.|i bk
mezinárodnÍ sm|owa, kterou je Česká repub|ika vázána a t<brá by|a vyhlášena.



b) hodina zaháienÍ, doba přestávky s uvedenÍm dťrvodu, hodina ukoněení
jednání,

c) 
'počet 

a jména přÍtomných, om|uvených a neom|uvených č|enů
zastupitelstva,

d) jména pfiananých osob,
e) usnášeníschopnost,
0 jména určených ověřovatelů zápisu,
g) jméno určeného zapisovatele,
h) jména schvá|ených č|enů návrhové komise,
i) navrŽený a schvá|ený program (pořad) jednání,
j} vrýstedek rozhodnutÍ o přÍpadných námitkách člena (č|enů} zastupite|stva

prďizápisu z minulého zasedání,
k) stručný popis, průběh ťozpťavy k jednot|ivým bodům prognamu

s uvedením jmen řečníků,
|} podané návrhy,
m) průběh a výs|edky hlasování, přijatá usnesení k jednot|ivým bodům

programu, o nichŽ by|o h|asováno,
n) podpisy: starosta nebo místostarosta, určení ověřovate|é.

(3) Zápis se poňzuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání. ápisje u|oŽen na
obecním úřadu k nah|édnutÍ. o námitkách č|ena (č|enů) zastupitelstva proti
zápisu rozhďne nejb|iŽšÍ zasedání zastupite|stva. V pffpadě potřeby je moŽné
ze zápisu poříditvypis přiiaých usnesení.

čt' 0
Doku mentace zastr pitelstva

Dokumentace ze zasedání kďdého zastupÍte|stva se uk|ádá na obecním úřadu
do samostatné s|oŽky, která obsahuje:

a) jeden výtisk pozvánky (oznámení, infomae) na zasedání, opatřený
doložkou s datem vyvěšenÍ na úřednÍ desce a sejmutÍ z úřední desky,
podpisem osoby, která tak učini|a,

b) originá| |istiny přÍtomných (prezeněrrí listiny) na zasedání,
c) originál zápisu podepsaný starostou nebo místostarostou a dvěma

ověřovate|i,
d) všechiry návrhy, podk|adové materiáý a zpráw předkládané

k jednot|iv'ým bodům programu,
e) veškeré da|ší písemné dok|ady, které se jednánÍ zastupite|stva fýkají

(písemné návrhy, dotazy, podněý, kopie písemných odpovědi
na dotazy vznesené pň zasedání zastupite|stva apod.)

0 da|ší dokumený, pokud tak rozhodne zastupite|stvo.

cr. g
Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje Jednací řád ZastupÍtelstva obce
S|unečná ze dne 23.6.2g11.



&. ro
Účinnost

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schvá|ení zastupite|stvem.

Ladislava Svobodová
místostarostka

oBEc sl.UNtČNÁ
Slunďná čp. 104


