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JEDNACÍ ŘÁO ZASTUPITELSTVA OBCE ZLONČICE
Zastupitelstvo obce Zloněice (dáletéžjen,,zastupitelstvo obce") se usneslo podle ust. § 96
Zákonač.12812000 Sb., o obcích (obecním zřízenim), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon o obcích"), vydat tento Jednacířád zastupitelstva obce Zlončice.

Cl. 1
úvodníustanovení
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh zasedaní
zastupitelstva obce, jednaní a usnášení zastupitelstva obce, kontrolu plnění jeho
usnesenÍ, jakož i dalšíotázky týkajícíse rozhodovánizastupitelstva obce na jeho
zasedáních.
2. O oténkách neupravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalšíchzásadách svého
jednání, roáoduje zastupitelstvo obce v mezíchzákona.
1.

čl.z

Pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce roáoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce,
pokud nejsou zákonem vyhrazenyjinému orgánu obce.
2. Pravomoc zastupitelstva obce jsou vymezeny a deťrnovány zákonem, zastupitelstvu
obceje vyhrazeno rozhodovat ve všech záležitostech dle ust. § 84 odst. 2) a § 85 zákona o
obcích a ust. § 102 odst. 4) zákona o obcích. Zastupitelstvo obce je oprávněno si ve
smyslu ust. § 84 odst. 4) zákona o obcích vyhradit dalšípravomoc v samostatné
působnosti obce s výjimkou působností vymezených v ust. § 102 odst. 2) zákonao
obcích.
1.

čt.l

Svolávání a zrušenízasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrátzatři měsíce.
Zasedáni zastupitelstva obce se konají v územnim obvodu obce, svolává je starosta
obce. Starosta obceje povinen svolat zasedáni zastupitelstva obce, požádá-li o to
alespoň jedna třetina členůzastupitelstva obce nebo hejtman kraje. V tomto případě se
zasedéni zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádosí
doručena obecnímu úřadu.
2. Nesvolá-li starosta obce zasedání zastupitelstva obce podle odst. 1, učinítak
místostarosta, popřípadě jiný ělen zastupitelstva obce.
J. Zasedáni obce musí být svoláno tak, aby mohl obecní úřad zveřejnitinformaci o době,
místě anavrženém programu připravovaného zasedání obce alespoň 7 dní před
zasedáním zastupitelstva obce. Svolavatel je povinen o svolání zasedání zastupitelstva
obce informovat obecní úřad, ktery zveřejní informaci na úřední desce, na weboqich
stránkách obce (elektronické úřední desce), Svolavatel doručíělenům zastupitelstva obce
nejméně 7 dnů před konánímzasedání zastupitelstva informaci o jeho konání
(elektronicky, telefonicky nebo písemně), nestanoví-li zastupitelstvo obce j inak.
4. Zrušenízasedaní zařizuje svolavatel. (elektronicky nebo telefonicky)
1.
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čt.l

Příprava zasedání zastupitelstva obce
1.

2.

a

J.

4.

5.

Přípravu zasedáni zastupitelstvazabezpečuje, koordinuje a organizuje starosta obce, kteqý
přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo zasedéni zastupitelstva obce,
b) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.
Právo předkládat návrhy k zařazení na pořadjednání připravovaného zasedání
zastupitelstva obce mají jeho členovéa qýbory zastupitelstva obce. Právo na předložení
návrhu kzařazení na pořad jednání márcvněžhejtman kraje, je-li zasedání
zastupitelstva obce svoláno na jeho žádost (ust. Čl. 3. odst. 1 tohoto jednacího řádu),
a oběané, kteří svůj návrh předloží písemně.
Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústně nazasedání zastupitelstva obce, nebo
písemně (v elektronické, nebo tištěnépodobě). V písemnépodobě musí být vždy
předloženy materiály a dokumenty, k jejichž platnosti zákonvyžaduje schválení
zastupitelstvem obce. Návrhy členůzastupitelstva obce předkládat zpravidla
starosta obce, návrhy v}boru zastupitelstva obce překládají zpravidlapředsedové výborů,
není-li těmito orgány stanoveno jinak.
Materiály urěené k projednáninazasedžní zastupitelstva je povinen předkladatel doručit
nejméně deset (10) dní před jednáním zastupitelstva obce v písemné a elektronické
podobě k rukám starosty. Ostatním členůmzastupitelstva doručípředkladatel materiály
urČenék projednánínazasedání zastupitelstva v elektronické podobě nejméně sedm (7)
dní před zasedánim zastupitelstva obce, neučinil-li tak jížstarosta.
V případě, že člen zastupitelstva nebo qýbor zastupitelstvapodánávrh kzařazenina
pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva po zveřejnění programu jednání
před jeho schválením nazasedání zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce neschválí
doplnění programu o předložený návrh, má navrhovatel právo jej podat opakovaně,
avŠakv písemnépodobě, přičemžnávrh bude zaŤazen do programu nejbližšíhozasedáni
zastupitelstva obce. Nezařadí-li starosta obce do programu nejbližšíhozasedání
zastupitelstva obce tento návrh, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho
návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto najeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo
obce ajeho rozhodnutíje konečné.

čt. s
Program zasedání zastupitelstva obce
Program zasedánízastupitelstva obce navrhuje starosta obce, kteý zařadí do programu
všechny návrhy splňující náležitosti ČL.4 tohoto jednacího řádu.
2. Na zasedání zastupitelstva obce můžebýt jednáno jenom ve věcech, které byly dány na
program jednání ve stanovené lhůtě před jednáním, a o návrzich, s jejichž zaíazením
vysloví zastupitelstvo obce souhlas.
Starosta obce nechá schválit návrh progťamu zasedání při jeho zahájení.
1.
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čt. o

Účast čIenůzastupitelstva obce na zasedání zastupitelstva obce
Člen zastupitelstva obce je povinen se zúčastňovatzasedání zastupitelstva obce.
2. Svoji neúčastna zasedání zastupitelstva je člen zastupitelstva povinen omluvit u starosty
s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá
1.

starosta.

Účast nazaseďání stvrzují členovézastupitelstva obce svým podpisem do prezenční
listiny.

č1.1

Účast dalšíchosob na zasedání zastupitelstva obce
1.

Zasedéni zastupitelstva obce jsou veřejná. Občanéa hosté stvrzují svojí účastna zasedání
podpisem do prezenění listiny.

čt. s

Průběh zasedání zastupitelstva obce
1.

2.
a
J.

4.

5.
6.

7.

Zasedénízastupitelstva obce řidí zpravidla starosta obce, případně jiný, zatimto účelem
zastupitelstvem zvolený člen zastupitelstva obce (dále jen,,předsedající").
Předsedající řídíhlasování, jehožvýsledek zjišt'uje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje
zasedání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
Nesejde-li se nadpoloviční počet členůzastupitelstva do %hodiny po době určenépro
zaěátekzasedání nebo klesl-li počet členův průběhu zasedáni pod nadpoloviění většinu
všech členůzastupitelstva, ukončípředsedající zasedání a svolá do 1 5 dnů nahradní
zasedáni.
Y zahajovací části zasedáni předsedající:
a. prohlásí, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
b. konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členůzastupitelstva obce,
c. nechá schválit program,
d. určízapisovatele zápisuze zasedání zastupitelstva obce,
e. nechá zvolit dva ěleny zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu ze zasedáni
zastupitelstva obce,
f. sdělí, zda byl určenými ověřovateli ověřen zápis zpředchozího zasedání
zastupitelstva, kde byl vyložen k nahledání azda, případně jaké, námitky byly
proti jeho obsahu podány, pokud proti zápisu byly námitky uplatněny, musí o nich
rozhodnout po vyj ádření ověřovatelů zastupitelstvo obce.
Zapis zpředchozího zasedtíní je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
Jednání o věci zařazené do programu zasedtíníuvede předkladatel. Jsou-li
k projednávané věci samostatná stanoviska (např. v}borů zastupitelstva obce, popř.
komisí), j sou j ej ich návrhy předneseny ihned po předkladateli. Poté je zahájena rozprava
členůzastupitelstva.
Do rozpravy se v průběhu zasedáni přihlašují ělenové zastupitelstva obce zvednutím ruky.
Každý člen zastupitelstva obce má právo se vyjádřit k projednávanému
bodu programu zasedání. Dbá přitom, aby jeho vystoupení bylo ucelené, věcné
a struČné,a to v maximální délce 5 minut, u předkladatele 10 minut, k jednotliým
bodům programu, nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak.
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8.

Občan obce, který dosáhl věku 18 let a ýzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní
naizemí obce nemovitost, má právo vyjadřovat nazasedání zastupitelstva obce své
stanovisko k projedrraným věcem v průběhu jednání. Toto oprávnění má i fyzická
osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním příslušníkema je v obci hlášena
k trvalému pobytu, stanoví-li takmezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena.
9, Do diskuze se občan obce a oprávněné ýzické osoby přihlašují zvednutím ruky.
Diskusní příspěvek musí být stručný, věcný a srozumitelný, k téževéci nejvýše dvakrát,
délka jednoho disktrsního příspěvku můžebýt nejvýše 3 minuty, pokud zastupitelstvo
obce nerozhodnejinak.
10. Do íozpravy a diskuze v rámci projednávarrého bodu programu se mohou členové
zastupitelstva obce, občanéa oprávněné ťyzické osoby přihlásit do konce jeho
projednávání.
11. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůžese ho ujmout. Nemluví-li řečník
k věci nebo překročí-li zastupitelstvem stanovený časový limit, můžemu předsedající
slovo odejmout.
12. V průběhu zasedání zastupitelstva obce je zakázáno používatmobilní telefony nebo jiná
obdobná zaŤizení rušícíprůběh zasedáni zastupitelstva obce.
13. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce. Předsedající m:ůžerušitele
zasedání vykázat ze zasedaci místnosti.
14. Návrh na ukončenirozpravy a diskuze můžepodat kterýkoliv člen zastupitelstva obce.
75.Zastupitelstvo se usnáší na návrh člena zastupitelstva obce bez íozpíavy
a, o změnách v programu zasedání,
b. o omezení délky rozpravy, délky a počtu diskuzních příspěvků jednotlivých
diskutujících,
c. o ukoněení íozpíavy,
d. o způsobu hlasování,
e. o přerušeníjednání,
f. ovykázáni toho, kdo rušízasedání.
16. Po 120 minutách jednání následuje desetiminutová přestávka, případně dalšípřestávky
po dohodě členůzastupitelstva obce,

čLq

Příprava usnesení zastupitelstva obce
1.

Ke každémuprojednávanému bodu programu zasedání přijímá zastupitelstvo usnesení o
kterém se hlasuje. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychžní
zprojednávaných zpráv, návrhu usnesení formulovaného předkladatelem arozpraw
členůzastupitelstva.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat qýsledkům jednání; závéry, opatření a způsob
kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností

za splnění ukládaných úkolů.
Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu obce předsedající, případně navrhovatel.
4. Usnesení je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
J.
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čt. to
Hlasování
1.

2,
J.

4.
5.

6.
7.
8.

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů.
Hlasování je zpravidla veřejné. Veřejné hlasování se provádí zdviženímruky pro návrh,
nebo proti návrhu, nebo se lze hlasováni zdržet.
Na návrh člena zastupitelstva obce se můžehlasovat tajně. Podmínky a způsob tajného
hlasování stanoví vždy pro konkrétnípřípad zastupitelstvo, přičemžje vždy povinno
zvolit nejméně tříčlennoukomisi pro zajištění průběhu tajného hlasování.
Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech
navrženéhousnesení, stanovíjejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení či
předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
pozměňujícichnávrzich v opačnémpořadí, než jak byly podány. Pokud nebude přrjat
žádný zprotinávrhů, hlasuje se o původnímnávrhu.
V případě, že je předložennávrh usnesení v několika vartantách, hlasuje zastupitelstvo
obce postupně o všech variantách, v pořadí, jak byly podány.
Usnesení zastupitelstva obce je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech
členůzastupitelstva obce.
Výsledek hlasování se uvádí do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.

čl. tz

Ukončenízasedání zastupitelstva obce
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené,byl-i pořad jednánívyčerpán a nikdo se již
nehlásí o slovo.
2. Předsedajícíje oprávněn prohlásitzasedáni za skončené,jestli ten, kdo byl ze zasedáni
zastupitelstva obce vykázán,zasedáni neopustí. Obdobněje předsedající oprávněn
rozhodnout o přerušeni zasedáni zastupitelstya, ato až do doby, dokud vykázaný
zasedání zastupitel stva obce neopustí.
a
J.
Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené,klesl-li počet přítomných členů
zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných důvodu, znemožňujíci
nerušenéjednání, v těchto případech se náhradnizasedání zastupitelstva obce koná
nejpozději do 15 dnů,
1.

čt. ts

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, zajehož vyhotovení odpovídá
zapisovatel. Obecní úřad vede evidenci usnesení z jednotlivýchzasedání a soustřeďuje
zprávy o jejich plnění.
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva dosvědčuje průběhjednání a obsah usnesení. Jeho
nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a listiny a dokumenty
předložené při zasedárrí zastupitelstva a zastupitelstvem obce projednané a schválené
(ejich kopie).
1
J. V zápise se uvádí:
- den a místo zasedání
- hodina zahájeni aukončení
1.
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-

-

4.

5.

6.

jména přítomných, omluvených a neomluvených členůzastupitelstva obce
jméno zapisovatele a jména zvolených ověřovatelů zápisu
jméno toho, kdo řídil zasedání (předsedajícího)
schválený program jednání
průběh rozpraw se jmény řečníků
průběh diskuze
podané návrhy adotuzy
schválené znéniusnesení
ýsledek hlasování k jednotlivým návrhům (s vyčíslenímjednotlivých hlasů členů
zastupitelstva obce odevzdaných pro návrh, proti němu a poěet těch, kteří se
zdrželi), příp. informace o tajném hlasováni anaěi žádost bylo uskutečněno,
dalšískutečnosti, které by se podle rozhodnutí členůzastupitelstva obce měly stát
součástízápisu

datumpořizenizétpisu
Zápís se vyhotovuje do 10 dnů po skončenízasedáni zastupitelstva obce a podepisují
jej starosta obce, ověřovatelé azapisovatel. Musí být uložen na Obecním úřadě
k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se ukládá k archivaci.
Zapisovatel rozešle (elektronicky) zápis všem členůmzastupitelstva ke kontrole. Po
případných opravách zátpisu, ověřovatelé potvrdí (elektronicky) svůj souhlas a zápis se
vytiskne a podepíše.
Případné rrYpisy ze zápistt, souhrn usnesení zastupitelstva či výpisy ze souhmu usnesení

zastupitelstva podepisuje starosta obce a místostarosta obce.
]. Pokud bude přistoupeno ke zveřejnění zápisu nebo souhmu usnesení zastupitelstva
obce, musí být zajištěna ochrana osobních a jiných údajův dokumentu obsažených
a chráněných zvláštními právními předpisy (např. podle zákona č. 101/2000 Sb., O
ochraně osobních údajůao zménéněkteqých zákonů atd.).

člu

Zabezpečení a kontrola usnesení

Zaplnéníusnesení zastupitelstva jsou odpovědní členovézastupitelstva, kterym byl daný
úkol přidělen.
2. Souhmnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor
1,

zastupitelstva obce a na zasedáních informuj e zastupitelstvo obce.

čt. rs

Dalšípovinnosti členůzastupitelstva obce
1,

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a roáodovaní určitézáIežitosti v orgánech obce mohl znamenatv}hodu
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro §.zickou nebo právnickou
osobu, kterou zastupuje nazákladě zákonanebo plné moci (střet zájmtt),je povinen
sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, ktery má danou záležitost
projednávat.
Clen zastupitelstva obce, ktery je současně veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 odst.
I zékona ě. 159/2006 Sb., O střetu zájmi, ve znění pozdějšíchpředpisů, je povinen při
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3.

zasedání zastupitelstva obce oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem
k qýsledku projednaní věci by mu mohl vzniknout osobní qfhoda nebo újma anebo má-li
na věci jiný osobni zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zíejmý.
Oznámení se podává ústně v průběhu zasedání, nejpozději však před tim,než orgán
přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástízápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
Člen zastupitelstva obce, kteqý byl delegován jako zástupce obce na valnou hromadu
obchodní společnosti,v nížmáobec majetkovou účast,nebo na jednaní spolku, ve kterém
se obec angažuje nebojeho náhradník:
a. Předloží zastupitelstvu obce prostřednictvím Obecního uřadu před konáním valné
hromady, nebo jednání spolku, program jednáním. Je oprávněn jednat na valné
hromadě, nebo jednání spolku zaobec v rámci zmocnění uděleného mu
zastupitelstvem obce.
b. podábez zbyteěného odkladu zastupitelstvu obce prostřednictvím obecního úřadu
písemnou informaci o průběhu jednání valné hromady, nebo jednání spolku a
přijatých rozhodnutích a předá zastupitelstvu obce zétpis, popř. kopii zápisu, zvalné
hromady, nebo jednání spolku.

čl ro

závéreóné ustanovení
Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce naZasedáníě.1212020, které se konalo dne
2I .12.2020. Jednací řád zastupitelstva nabýv á účinnostidnem 22.12.2020.

starosta obce

ítostarosta obce

