JEDNAcí ŘÁo ZAsTUPITELsTVA
OBCE MILONICE

Článek l
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva obce Milonice (dále jen ,,zastupitelstvo") upravuje přípravu a průběh
zasedánízastupitelstva, přijímání usnesení azabezpeč,ování jejich plnění.
Článek ll
Zák|adni ustanovení
'l. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřÍcích do samostatné působnosti obce.
2. Zastupitelstvo vykonává působnost vymezenou v ustanovení $ 84 a $ 85 zákona č. 12Bl2000 sb''
o obcích (dále jen ,,zákon''), v souladu s ustanovením $ 84 odst" 4 si můŽe vyhradit dalŠípravomoci
v samostatné působnosti' K vyhrazení dalšíchpravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení
tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si dalšípravomocivyhradilo.
3' Zastupitelstvo má 5 členůzvolených v komunálních volbách.

4' Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konajÍ se v Územním obvodu obce.
5. KaŽdý občan obce, ktený dosáhl 18 let věku atyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na
Území obce nemovitost' má zejména právo:
a) Vyjadřovat na zasedání zastupitelsfua svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s tímto
jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávněníje upraven v čl. V odst' 10 jednacího řádu'
b) Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému Účtu obce za uplynulý kalendářní rok'
c) PoŽadovat projednání určitézáleŽitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem. Je-li
Žádost podepsána nejméně o,5 oÁ obianů obce, musí být projednána na zasedání zastupitelstva
nejpozději do 90 dnů'

d) Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány obce vyřizují bezodkladně,
nejdéle vŠakdo 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do 90 dnů.

5. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně vŠakjedenkrát za 3 měsíce' Zasedání
zastupitelstva se musí konat v územnímobvodu obce.

6' Mimořádné zasedání můŽe být svoláno k projednání mimořádných nebo závaŽných úkolů,které
nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom starosta obce.

Mimořádné zasedání zastupitelstva musí být svoláno, poŽádá{i o to jedna třetina členů
zastupitelstva, nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne,
kdy Žádost byla doručena Úřadu obce Milonice (dále jen ,,úřad obce")'

7.

a. Úrao obce informuje o místě, době a navrŽeném programu připravovaného zasedánízastupitelstva.
lnformaci vyvěsí na Úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Kromě toho můŽe
informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Článek lll
Práva a povinnosti ělenů zastupitelstva

t. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedánízastupitelstva, kterého se po svém zvolení

zúčastní,slib stanovený zákonem. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem' Není přitom
vázán Žádnýmipříkazy.
2' Člen zastupitelstva má právo:

a) Předkládat zastupitelstvu a výborům návrhy na projednání.
b) VznáŠet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů. Písemnou odpověd' musí obdrŽet do 30
dnů, pokud jejÍmu poskytnutí nebrání zákony upravujícímlčenlivost.
c) PoŽadovat od zaměstnanců obcezařazených do úřadu obce informace ve věcech, které souvisejí s
výkonem jejich funkce' lnformace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
3. Člen zastupitelstva je povinen:

a) ZúČastňovat se zasedání zastupitelstva, případně zasedáníjiných orgánů, jejichŽ je členem a plnit
úkoly, které mu tyto orgány uloŽí.
b) Hájit zájmy občanůobce a jednat tak, aby nebyla ohroŽena váŽnost její funkce.

článek lV
Příprava zasedání zastu pitelstva
1. Zasedání zastupitelstva připravuje starosta v součinnosti s výbory zastupitelstva.

2. Starosta:

a) UrČíčas, navrhne program jednání a stanoví místo zasedání v souladu se zákonem tak, aby se
občanémohli zasedání zastupitelstva zúčastnit'
b) Zajistí informování veřejnosti o místě, době a programu připravovaného zasedánízastupitelstva na
Úřední desce obecního úřadu'
c) Určízpůsob přípravyjednání a odpovědnost za zpracování podkladů k zasedání.
d) Je-li to účelné,za1istí zpracování expertiz, posudků, stanovisek a průzkumů.
e) Podle obsahu jednání zajistí Účast zaměstnanců obce, orgánů a třetích osob' jejichŽ úČastpři
jednáníje Žádoucí'

3. Podklady pro zasedání zastupitelstva se zpracovávají tak, aby umoŽnily komplexní posouzení
projednávaných záleŽitostí a přijetí účinnýchopatření. Musí být věcně správné, úplné,výstiŽné
a stručnéa musí obsahovat všechny podstatné informace nutné pro přijetí rozhodnutí a návrhy na

opatření. Návrhy musíbýt konkrétní' adresné, termínovanéa kontrolovatelné.
4.

Za přípravu a zpracování podkladů je odpovědný starosta'

5. Písemnépodklady pro zasedánízastupitelstva musí být členůmzastupitelsfua doručeny nejméně 5

dnů před zasedáním zastupitelstva. V mimořádných a naléhavých případech mohou být písemné
podklady předloŽeny členůmzastupitelstva před zahájením zasedání nebo předneseny přímo na
zasedání. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho
jednán í rozhod ne zastupitelstvo'

článek V
Zasedání zastupitelstva
1.

Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta.

2. Zastupitelstvo je usnáŠeníschopné,je_li přítomna nadpolovičnívětŠina vŠechjeho členů.JestliŽe při

zahájení zasedání nebo

v jeho

průběhu není přítomna nadpolovičnívětŠina vŠech členů

zastupitelstva, ukončípředsedající zasedání. Do 15 dnů se koná náhradnÍzasedání'

3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva.

4. Po zahě4ení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členůzastupitelstva a konstatu je, zda ie
zastupitelstvo usnášeníschopné.Pokud tomu tak je, nechá schválit, Že zápis ze zasedání ověřují
všichni přítomníčlenovézastupitelstva. Jmenovitě uvede, kdo provede zápis.
5. Poté předsedající osloví přítomnéčleny zastupitelstva a zjistí, zda má někdo z nich námitky proti
navrŽenému programu nebo navrhuje jeho doplnění. Poté nechá o programu zasedání jako celku
hlasovat.
6. o zatazení návrhů na změnu programu zasedání zastupitelstva v jeho průběhu nechá předsedající
hlasovat samostatně.

7. Právo předkládat návrhy k projednání majíčlenovézastupitelstva a výbory. Pokud předkládá návrh
výbor zastupitelstva, činítak prostřednictvím svého předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru.
PoŽádá-|i na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor,
poslanec nebo zástupce orgánu kraje' musí být slovo uděleno. Pokud osoba výŠeuvedená nebude
předsedajícímu zasedání osobně známa, je povinna své oprávnění doloŽit.

8'

9. Právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a připomínky k projednávaným bodům mají členové
zastupitelstva.

10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům má dále občan obce starŠí18 let a
fyzická osoba starší18let, která vlastní na územíobce nemovitost' Pokud bude občan nebo vlastník
nemovitosti chtít vyuŽít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu zasedání osobně
známa, je povinna své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předloŽením průkazu
totoŽnosti (občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu, ze kterého je moŽno osobu
identifikovat), u vlastníků nemovitostí ověřeným výpisem z katastru nemovitostí. Doklady prověří
předsedající a přihlásí občana do rozpravy. Pokud nebude identifikace provedena, předsedající
občanu slovo neudělí.
11. PřihlaŠovánído rozpravy je moŽné v průběhu zasedání, nejdéle vŠak do doby skončenídiskuse k
bodu, ke kterému se vztahuje přísluŠnéstanovisko'

12. Předsedající udělí občanu slovo po skončenídiskuse zastupitelstva k projednávanému bodu'
Délka projevu můŽe být po odsouhlaseníčlenůzastupitelstva omezena na určitou dobu. o souhlasu s
prodlouŽením dohodnutého časovéholimitu nechá předsedající hlasovat' Diskutující můŽe ve svém
projevu pokraČovat, hlasuje-li pro pokračování nadpolovičnívětŠina vŠechčlenůzastupitelstva.
Překročení časovéholimitu a nesouhlas s jeho prodlouŽením je důvodem k odnětí slova.

13. Slovo uděluje předsedající na základě přihláŠky zvednutím ruky. Slova se můŽe ujmout pouze ten,

komu bylo uděleno'

'l4. V případě nepřístojnéhochování občana v zasedací místnosti ho můŽe předsedající napomenout
a za opakované nebo pokračujícínepřístojné jednání vykázat ze zasedací místnosti. Pokud se obČan
tomuto pořádkovému opatřenÍ nepodrobí dobrovolně, můŽe předsedající zasedání přeruŠit a ruŠitele
nechat vyvést.

15. ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpolovičnívětšiny vŠech členů
zastupitelstva.
16. Zaměstnancům obce můŽe předsedající udělit slovo k projednávanému bodu přímo.

17. Předsedající můŽe odejmout slovo, pokud je ohroŽen časový plán jednání, diskuse není věcná
a diskutující se odchyluje od tématu a diskuse tak nevede ke konečnémurozhodnutí' Diskusi ukončí
předsedající, nejsou-li podány dalšípřihlášky do diskuse nebo rozhodne-litak zastupitelsfuo'
18. Člen zastupitelstva' kteý přednáŠel a zdůvodňoval návrh, je oprávněn vystoupit před ukončením
diskuse a zaujmout stanovisko k připomínkám a protinávrhům'

19. Po ukončenídiskuse členůzastupitelstva předsedající ověří, zda občané,resp. vlastníci
nemovitostí chtějí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko' Pokud tato situace nastane,
postupuje podle bodu 10. Pokud poŽadavek na vyjádření stanoviska Vznesen není, nechá o
projednávaném bodu

hlasovat'

Článek Vl
Usnesení zastupiteIstva

1' Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva je povinen zpracovat
nebo opatření. Návrh musí být konkrétnía termínovaný.

a předloŽit návrh na usnesení

2' Usnesení můŽe ukládat Úkoly starostovi, členůmzastupitelstva a výborům zastupitelstva.

Jiným

subjektům lze ukládat úkoly, jen pokud to připouŠtějíprávní předpisy.

článek Vll
Postup při hlasování zastupitelstva
1' Předsedající poskytne členůmzastupitelstva čas potřebný k seznámení se s návrhem usnesení'
2. Předsedající před kaŽdým hlasováním o návrhu na usnesení zjistí, zda je přítomna nadpoloviční
většina vŠech členůzastupitelstva. Není_litomu tak, je povinen postupovat podle Článku V. odst' 2.

3' Hlasování o jednotlivých bodech schváleného programu je veřejné' Ktenýkoli člen zastupitelstva
můŽe navrhnout, aby bylo hlasování tajné' o takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo větŠinou hlasů
všech členů.
4. Veřejné hlasování se provádí zdviŽením ruky pro návrh, nebo proti návrhu' nebo se lze hlasování
zdrŽet.

5. Pokud je podán členem zastupitelstva obce protinávrh, hlasuje se nejdříve o něm a následně

o původnímnávrhu. V případě schválení protinávrhu se jiŽ o původnÍm návrhu nehlasuje.

Glánek Vlll
Zápis ze zasedání zastupitelstva
1. Zápis ze zasedání zastupitelstva vyhotovuje zapisovatel. V zápise se vŽdy uvede:
a) místo a Čas zasedánízastupitelstva'
b) poČet přítomných členůzastupitelstva,
c) schválený pořad jednání'
d) jméno předsedajícího, jména ověřovatelů a jméno zapisovatele'
e) průběh a výsledek hlasování,
í) přt3atá usnesení,
g) stručný záznam vystoupení jednotlivých řeČníků'
2. Zápis ze zasedání podepisuje starosta, místostarosta a ověřovatelé.
3' Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončenízasedání zastupitelstva obce.

4. Zápis je uloŽen na obecním úřadě v úřední místnosti k nahlédnutÍ. Za jeho uloŽení a moŽnost do
něj nahlédnout odpovídá starosta'
5.

o

námitkách ilena zastupitelstva protizápisu rozhodne nejbliŽŠízasedánízastupitelstva.

Článek lX
Zabezpečení ptnění usnesení zastupitelstva
1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpeČuje starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva.

2' S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členůzastupitelstva, občanů
a osob vlastnících v obci nemovitost' seznámístarosta nejbliŽšízasedánízastupitelstva.

článek X
Technické zabezpečení zasedání zastupitetstva
Zasedánízastupitelstva administrativně, organizačně a technicky zabezpeČuje starosta'

ČÉnekXl
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád je zpracován v souladu se zákonem č' 12812000 Sb., o obcích, v platném znění'
Schválením tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti jednací řád schválený Zastupitelstvem obce
Milonice dne '1 1.9.2009.

Jednací řád schválilo Zastupitelsfuo obce Milonice dne 27.2-2013.

Marcela NeŠetřilová, starostka

Lubomír Koláček, místostarosta

