jednací řád zastupitelstva obce3ybqó nad zdobqlaí
Zastupttelstvo obce Rybná nad'Ldobrucí se usneslo podle $ 9Ó zákona
obcích' ve znění pozdějšíchpředpisů, lYdat tento jednací řád.
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Úvodní ustanovení
l. Jednaci řád stanovi zásady a zpúsob přípravy' svolání'jednárti, usnáŠeni zastupttelstva obce
Rybná naď Zdobnicí (dále jen ,,zastupitelstvo"), zabezpečovrínía kontroly plnění jeho
usnesení, jakoŽ t dalŠi podrobnostt o 3ednání zastupitelstva.
2. o otazkách upravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásaďárch svého jednání
rozhoduie zastupitelstvo v mezích zákona o obcích hlasováním.

Člz

Svolání zaseďání zastupitelstva

l. Zastupttelstvo se scházi podle potřeby, ne1méně vŠakjedenkrát za 3 měsice.
2. Zaseďžní zastupitelstva svolává starosta. obecní úřad in1brmuje o místě, době a navrŽeném
pořadu1ednánitak, Že inÍormacívyvěsí na úřední desce obecního úřadu ďespoň 7 dnú před
zasedáním zastupitelstva a ďále v-vhlásí obecním rozhlasem.
3.'Lasedání zastupitelstva obce je vŽdy veřejnÓ.
4. Požádá-|i o to alespoň jedna třetina členůzastupitelstva nebo hejtman krďe' je starosta
povinen svolat zasedint zastupitelstvatak, aby se konalo ne3později do 21dnu ode dne, kdy
žádost byla doručena na obecní ďad.
5. Nesvolá-li zasedání zastupitelstva starosta dle odst. l,7 a 4 učini tak mÍstostarosta nebo
jiný člen zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od termínu, ve kterém mělo b;it zastupitelstvo
svoláno.
čt. s
jednání
Pffprava
zastupitelstva
l.Návrhy pro 1ednání zastupitelstva připravu1e starosta. Přípravu jednání zastupitelstva
organizuje starosta na pracovních jednráních, při tom stanovi zejménadobu, místo a pořad
ednání zastupitelstva.
2. Organizačnía technické zabezpečení jednríní zastupitelstva zajišt'uje obecní uřad.
3. Na pracovním3ednání před konáním veřejného zasedání se zasfupitelé seznámí
s náleŽitostmi uvedenými v odst' l, doplněnými případnými písemqimi materiály.
4. lniciativní návrhy qýboru nebo členúzastupitelstva se předkládajínapořad3ednání podle
obsahu buď ústně na pracovním jednrínízastupitelstva nebo písemně.

3

Čln

Účast členůzastupitelstva a dalšíchosob
Členovézastupitelstva jsou povinni se zúčastnitkaždéhoveřejného zasedáni,jinak jsou
povinni omluvit se předem nebo teletorucky s uvedením důvodu starostovi nebo
místostarostovi. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající (viz. čl. 7 odst.
1.

1).

'Ž. Lasedintl' zastupitelstva se zúČastňujetéŽ úcetníobecního úřadu.
3. Právo účastina zasedání zastupitelstva mají téžobčanéobce, kteří dosráhli 18-ti let věku a

také tyzickÓ osoby, které dosáhly věku l8-ti let a vlastní naílzemi obce nemovitosti. Dále pak
fyzické osoby, které dosahly 18{i let věku, jsou cizími strátními příslušníkya jsou v obci
hlrášeny k trvalému pobytu' stanoví-li tak mezinarodní smlouva, kterou je CR vazana, a která
byla vyhlaŠena.
4. Učast na zasedání stvrzují osoby uvedené v odst. 1,2 a3 před jeho zaháiením podpisem do

listiny přítomných.

čt. s
Pořad jednání
l.

Pořad 3ednání zastupítelstva nawhu.1e starosta, přitom dbá, aby na kaŽdém zasedání
zastupitelstva byly zaŤazeny body:

a)
b)

kontrola plnění usneseni zastupitelstva
informace o činnosti orgánů obce
c) dotuzy, připomínky a podněty členůzastupitelstva
2.Právo předkltádat náwhy na pořad jednání zastupitelstva mají mimo starosty také členové
zastuprtelstva' výbory a komise.
3. Nevyhoví-li starosta nawhovateli, musí mu sdělit důvod nezařazeníjeho náwhu. Trvá-li
navrhovatel přesto na jeho zařazeni na pořad jednání, rozhodne zastupitetstvo při schvalová'ni
pořadu jednríní.
4. {Jsoby uvedené v čl. 4 odst. 3 mají právo:
a) na zasediíní zastupitelstva vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem
v souladu s tímto jednacím řádem.
b) Vyjadřovat se k náwhu rozpočtu obce a k zrívěrečnémuúčtuobce zauplynulý
kalendářní rok a to buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
c) Požadovat projednání určitézáůežkosti v oblasti samostatné působnosti zasfupitelstva.
Je_Ii Žádost podepsána nejméně u,5 yo občanůobce, musí b;ýt projednétnananejbliŽším
veřej ném zasedání zastupitelstva.
d) Podávat orgánům obce návrhy' připomínky a podněty.
5. Na zasedáru zastupitelsťva můžebý jednáno jenom o věcech' které byly dány na pořad
jednaní a o néxrzich s jejichŽ zaÍazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Předsedající sdělí
návrh pořadu jednlínípři zahájent zasedání. o pořadu jednání, jeho doplnění či o nrímitkách
proti němu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Schválený pořad lze během zasedárrí
zastupitelstva rozšiřovat jen vyjimečně. o rozšířenípořadu rozhoduje zastupitelstvo
hlascrváním.

Čt. o
Pravomoc zastupitelstva
1.

Zastupitelstvo rozhoduje o záležitostechuvedených zqménav $ 84 a 85 zákona o obcích

čt.l

Průběh zasedání zastupitelstva
L. Zasedáni zastupitelstva ffdí starosta, v době nepřítomnosti místostarosta, případně jiný čten
zastupitelstv a (ďálejen předsedaiící).
2. Předsedající řídíhlasování, zjišt"uje jeho výstedek a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje
zasedání a ďbá o to, aby jednrání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zaháiení

zasedání přítomna nadpolovičnívětšina všech členůzastupitelstva nebo klesne-li počet ělenů
zastupitelstva v pruběhu zasedání pod nadpoloviční většinu, ukončípředsedající jednaní
zastupitelstva. Do l5-ti dnů se koná jeho náhradní jednání k témuŽ nebo zbývajícímu
programu, které se svolává stejqim postupem.
3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, žezasedént zastupitelstvabylo řádně
svoláno, konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšiny členůzastupitelstva, předloŽí ke
schválení pořad jednáni, dál'e určípořizovatele zápisu a dva ověřovatelé zápisu z tohoto
zasedání. Přitom sdělí, zda byl ověřen zapis z předchozího zasedání' kde byl uložen
k nahlédnuti azda a jaké námitky byly proti němu podany.
4. Zátpis, proti němuŽ nebyly námitky podany se podkládáza sclwálený. Pokud byly námitky
uplatněny, rozhodne o nich zasfupitelstvo po vyjádření ověřovatelů zápisu hlasováním.
5. Zápís zpřeďchozího zastupitelstva je při jednání zastupitelstva uložen k nahlédnutí u
zapisovatelky.

Čl. g
Hlasování
je schopno se usnášet' je_li přítomna nadpolovičnívětšina všech jeho členů'
2. Nehlásili se někdo o slovo k projednávanému bodu a nebo bylali rozprava předsedajícím
ukončena, wwe předsedající členy zastupitelstva, aby o návrhu hlasovali.
3. Náwh usnesení předkládá návrhová komise.
4. Pokud byly uplatněny pozměňující náwhy, dá předsedající hlasovat nejprve o
pozměňujícichnáwzich v pořadí, jak byly podrány a poté o původnímnávrhu ve znění
pozměňujících náwhů.
5. Hlasuje se veřejně. Veřejné hlasovrání se provádí zdvtžením ruky pro návrh nebo proti
náwhu. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro náwh nadpoloviční většina všech přítomných ělenů
1. Zastupitelstvo

zastupitelstva.
6. Předsedající vyhlásí vŽdy qisledek veřejného hlasoviínítak,že sdělí počet hlasů pro náwh'
počet hlasů proti návrhu a počet členů,kteří se hlasování zdrželi a ohlásí zďabylnáwh přijat.
7. Předsedaiící prohlásí zasedání za ukončenébyl-li pořad jednrání vyčerpan.

čt. to
Datary občanůobce
1. občanéobce, uvedení v čl. 4, odst. 3 mqí právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na
čIeny zastupitelstva, výbory a komise a pracovníky obce.
2. Na dotazy je jim odpovězeno na pokyn předsedajícího bezodkladně, není_li to možné
potom písemně do 30-ti dnů. odpověď můŽe b;it poslcybruta, pokudiejímu poslgrtovateli

nebrání zvláštní právní předpisy.
3.Dotazy' připomínky a podněty předložené naiednríď zastupitelstvase zazilamenávají
v zápise ze zaseďémí zastupitelstva.

Čt. rt
Zápis ze zasedání zastupitelstva
1. Ze zasediínízastupitelstva se pořizuje zéryis za jehož vyhotovení odpovídá starosta.
Evidenci zápisů a usnesení vede obecní ttŤad. Zápis pořizuje osoba, kterou na počátku
zasedžni zastupitelstva urči předsedajíci. Zápis podepisují starosta nebo místostarosta a
předsedaiícím určeni ověřovatelé.

2. Schválený zápis je veřejnou listinou osvědčujícípruběh jednaní a obsah přrjafých usnesení.

Neďlnou součastízápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.
3. V zápise se uvede vždy:
- den a místo jednání
- jména určených ověřovatelů zápisu a jméno zapisovatele zápisu
_ počet přítomných členůzastupitelstva

_
_
_

schválený pořad jedn'ání

průběhavýsledekhlasování
dotazy, připomínky a podněty
přiiatá usnesení

čt. tz

Zabezpečení plnění a kontrola plnění usnesení
1. Plnění usnesení přija|ých zastupitelstvemzúezpečujístarosta, místostarosta a obecní úřad.
Z.Do schválených zápisů a usnesení zastupitelstvaie moŽné nahližet, pořizovat si výpisy a

opisy v uředních hodinách na obecním uřadě.
3. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní rnýbor a o qýsledcích kontroly
informuje zastupítelstvo formou ápisu pruběžně na zasedání zastupitelstva.

Tento j ednací Íád nabyvá účinnostiďne 2. listopadu 2006.

Rvbnó nqd Zdobnicí
Rybnó nod Zdobnicí
okr. Řychnov n. Krr
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