Jednací řád Zastupitelstva obce Vilémov
Zastupitelstvo obce Vilémov se usneslo podle § 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších novelizací, na tomto jednacím řádu:
§1
Úvodní ustanovení.
Jednací řád Zastupitelstva obce Vilémov (dále jen ZO) upravuje přípravu, svolání, průběh
jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování ZO, způsob kontroly plnění usnesení,
rozhodnutí a zabezpečování úkolů.
§2
Pravomoci zastupitelstva obce:
1. ZO rozhoduje ve všech otázkách uvedených v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, dále jen
zákon.
2. ZO rozhoduje o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí.
§3
Příprava zasedání ZO:
1. Přípravu zasedání ZO zajišťuje starosta
2. Zasedání ZO svolává starosta.
3. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání ZO mají jeho členové, starosta(dále jen
ST), místostarosta (dále jen MST). Občané, kteří dosáhli 18 let, mají trvalý pobyt v obci nebo
vlastní na území obce nemovitost mohou dle § 16, odst. 2 a § 17 zákona rovněž předkládat
návrhy ZO k projednání.
4. K materiálům určených k jednání ZO, ke kterým musí být přijaté usnesení, musí být
předložen písemný materiál, který obsahuje:
1. název materiálu, jméno jeho předkladatele a zpracovatele
2. důvodovou zprávu včetně případných příloh
3. návrh na usnesení
a) Materiály předložené k projednání rozešle starosta všem členům ZO nejméně 7 dní před
zasedáním ZO. Materiály předkládané k projednání budou zastupitelům dle jejich požadavků
poskytovány v listinné nebo elektronické formě.
b) V odůvodněných případech (termínem nebo mimořádnou důležitostí) může být materiál
předložen zastupitelstvu obce k přímému projednání. Předložený materiál však musí splňovat
požadavky stanovené v bodě 4. O tom, zda budou projednávány, rozhodne ZO hlasováním.
Podle potřeby, nebo pokud to povaha věci vyžaduje, vyžádá si ZO odbornou expertízu, popř.
zorganizuje průzkum veřejného mínění.
5. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu se zákonem, obecně
závaznými předpisy a přijatými zásadami ZO.
6. Zasedání ZO se schází dle potřeby, nejméně však 1 krát za tři měsíce.
7. O konání ZO je veřejnost informována nejméně 7 dní před zasedáním zveřejněním na Úřední
desce Obecního úřadu Vilémov, webových stránkách obce a vyhlášením obecním rozhlasem.
8. Starosta stanoví okruh pozvaných hostů.

§4
Účast členů ZO na zasedání

1. Člen ZO je povinen zúčastnit se zasedání ZO, popř. jiných orgánů, jichž je členem, plnit
uložené úkoly, hájit zájmy občanů města a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.
2. V případě, že se člen ZO nemůže zúčastnit zasedání ZO, popř. jiného orgánu, jehož je členem,
je povinen se předem omluvit starostovi, popř. sekretariátu starosty.
3. Člen ZO, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování
určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat střet zájmů, je povinen sdělit tuto skutečnost
před zahájením jednání ZO o této záležitosti. Zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání
a rozhodování v této záležitosti, rozhodne ZO.
4. Přítomní členové ZO stvrzují svou účast na jednání podpisem na prezenční listině.
§5
Program jednání
1. Program jednání ZO navrhuje starosta .
2. Na schůzi ZO může být jednáno pouze o věcech zařazených do programu a dále o návrzích
přednesených na začátku zasedání nebo v průběhu zasedání , o jejichž zařazení do programu
ZO rozhodlo.
3. O námitkách proti programu jednání rozhoduje ZO.
§6
Průběh jednání zastupitelstva obce:
1. Zasedání ZO jsou veřejná.
2. Zasedání ZO zpravidla řídí starosta, který rovněž řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho
výsledek, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný
průběh.
3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že jednání ZO bylo řádně svoláno a
informace o konání ZO byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Vilémov. Konstatuje
počet přítomných členů ZO, vyzve přítomné členy ZO, zda chtějí předložit návrh, který by měl
být zařazen na pořad jednání ZO, a poté nechá schválit předložený program jednání. Dále
předsedající navrhne dva ověřovatele zápisu a nechá o nich hlasovat. Pak sdělí, zda byl ověřen
zápis z předchozího zasedání ZO, zda bylo umožněno do něj nahlédnout a jaké námitky byly
proti němu podány. Zápisy budou předány ZO před začátkem příštího zasedání.
4. Do rozpravy se přihlašují účastníci jednání zasedání ZO zvednutím ruky v průběhu
zasedání. Po udělení slova lze připomínky pronášet z místa. Nikdo, komu předsedající neudělil
slovo, se ho nemůže ujmout.
5. Pozvaní hosté se mají právo přihlásit do diskuse v otázce, která se jich dotýká i bez toho, že
by o tom muselo být hlasováno ZO.
6. K právě projednávané problematice se mohou do diskuse přihlásit i přítomní občané, slovo
jim uděluje předsedající.
§7
Příprava usnesení zastupitelstva obce
1. Návrh usnesení předkládaný ZO vychází z přednesených zpráv a z diskuse členů
zastupitelstva obce, popřípadě občanů.
2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry a opatření musí být
formulovány jasně, stručně a adresně s termíny plnění a odpovědností za splnění uložených
úkolů. Návrh usnesení předkládá ST.
§8
Hlasování

1. ZO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže
v průběhu jednání klesne počet přítomných členů a není tak zajištěna nadpoloviční většina
všech jeho členů, předsedající ukončí zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
2. Hlasuje se zvednutím ruky (aklamací).
3. K přijetí platného usnesení je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů
ZO.
4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby bylo hlasováno o jednotlivých bodech navrženého
usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat o těchto změnách a poté o
ostatních částech návrhu.
6. V případě, že je návrh na usnesení předložený v několika variantách, hlasuje se nejprve o
variantě doporučené ST. V případě uplatnění protinávrhů se hlasuje nejprve o protinávrhu, a to
počínaje posledním. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
7. Přijatá usnesení ZO podepisuje ST nebo MST. Zveřejnění se provádí na úřední desce
Obecního úřadu Vilémov a na webových stránkách obce. Usnesení nesmí obsahovat údaje,
které jsou chráněny zákonem na ochranu osobních dat. Tyto údaje jsou obsaženy pouze v zápise
ze ZO.
8. Na zasedání ZO se pořizuje záznam o hlasování jednotlivých zastupitelů, který je přílohou
zápisu. Hlasování u bodů v obecné rovině nebude zaznamenáváno.
§9
Právo vznášet dotazy, připomínky a podněty
1. Členové ZO mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na ST a na předsedy výborů.
Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně a není-li to možné, tak písemně do
30 dnů, a to v případě, že poskytnutí odpovědi nebrání zákony upravující povinnost
mlčenlivosti nebo zakazující zveřejnění chráněných informací.
2. Dotazy členů zastupitelstva přednesené nebo písemně předané na zasedání zastupitelstva se
zaznamenávají v zápise. S uvedením, jak bylo s připomínkou naloženo, zda na dotaz bylo
odpovězeno.
3. Na návrh kteréhokoli zastupitele může být zasedání zastupitelstva na předem schválenou
dobu přerušeno za účelem neveřejné porady a projednání problematiky mezi zastupiteli.
§10
Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva obce
1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZO, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací
místnosti.
2. Nemluví-li řečník k věci, nebo je-li jeho projev nepřiměřeně dlouhý či opakující stejný
problém, může mu předsedající slovo po předchozím upozornění odejmout. V případě, že je
projev urážlivý či jinak nevhodný, je mu slovo okamžitě odejmuto.
§11
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již
nehlásí o slovo, nebo již diskuse byla ukončena.
Rovněž prohlásí zasedání ZO za ukončené, klesl-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu
nebo z jiných závažných důvodů. V těchto případech, pokud nebyl vyčerpán schválený program
jednání, svolá ZO do 15 dnů znovu k neprojednaným bodům jednání.
§ 12
Organizačně technické záležitosti zasedání
Z průběhu zasedání ZO se pořizuje zápis, který zpravidla vyhotovuje pověřený člen ZO. Zápis
podepisuje ST nebo MST a určení ověřovatelé zápisu. V zápise se vždy uvede počet přítomných

členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V zápise
bude uvedeno jmenovité hlasování. Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a
musí být uložen na OÚ k nahlédnutí a vyvěšen na webových stránkách obce.
O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO. I občané mohou své
námitky uplatnit, a to prostřednictvím kteréhokoli člena zastupitelstva.
§ 13
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení.
Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor jako orgán ZO, který ZO podává informaci o
plnění usnesení za uplynulé pololetí.
§ 14
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstvem obce Vilémov dne 11. března 2015 a tímto dnem
nabývá účinnosti. Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád zastupitelstva schválený dne 11.
prosince 2000.
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