
Jednací řád zastupitelstva obce Pustá Kamenice 

 

ze dne  20.2.2008                               

 

 
     Zastupitelstvo obce se podle  § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto jednacím řádu: 

 

 

 

Čl.  1 

Základní ustanovení 

 

1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje, v mezích zákona, 

postup jednaní zastupitelstva obce. 

 

     2. Pokud není tímto jednacím řádem, jiným předpisem nebo  

         usnesením zastupitelstva obce upraven postup při schůzi,      

         rozhoduje o něm předsedající.  

 

 

Čl.  2 

Orgány zastupitelstva obce 

 

 

1. Schůze řídí ustanovený člen zastupitelstva obce (předsedající). 

 

2. Pro ověření zápisu zastupitelstvo obce volí ze svých řad dva  

    ověřovatele zápisu. Správnost zápisu ověřují ověřovatelé zápisu,    

    tak, že jej s ověřovací doložkou podepíší. 

 

3. Pro sčítání hlasů jmenuje starosta z řad zastupitelů obce sčitatele. 

 

     4. Zastupitelstvo obce zřizuje výbory, pracovní skupiny a  

         vyšetřovací komise, na nichž se usnese.    

 



Čl. 3 

Pořad schůze a návrhy 

 

1. Zastupitelstvo obce stanoví na počátku schůze pořad schůze. 

 

2. Člen zastupitelstva obce nebo občan obce mohou navrhnout bod  

     pořadu jen pro jimi předložený písemný návrh, který obsahuje   

     návrh konečného usnesení.           

 

3.  Návrhy se podávají nejpozději 10 dnů před schůzí. Návrhy    

     rozešle k tomu pověřený člen zastupitelstva sedm dní před       

     schůzí všem členům zastupitelstva obce.         

 

4. Občan obce je oprávněn nahlédnout do návrhů v jednací  

     místnosti.                 

 

Čl. 4 

Projednávání návrhů 

 

1. Bod jednání zařazený na pořad schůze uvede navrhovatel. 

 

2. Po vystoupení navrhovatele zahájí předsedající rozpravu. 

 

3. Členové zastupitelstva obce mohou v rozpravě k základnímu 

návrhu podávat návrhy. Zastupitelstvo obce, předsedající nebo 

navrhovatel mohou požádat toho, kdo podává návrh, aby svůj 

návrh zpřesnil nebo jej předložil písemně. 

 

4. Navrhovatel má právo na závěrečné slovo v rozpravě. 

 

5. U projednávané věci s více návrhy, pokud to navrhovatel nebo 

předsedající požaduje, se ustaví zpravodaj. 

 

6. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. 

 

7. Řečnická doba může být omezena na 10 minut. 

 



8. Bez souhlasu zastupitelstva obce může jeden řečník vystoupit 

v rozpravě u jednoho bodu  pořadu nejvýše dvakrát. 

 

9. Členovi zastupitelstva obce, který uplatňuje technickou 

(procesní) poznámku, se slovo udělí kdykoliv, nejdéle však na 

jednu minutu.                                

 

10. Předsedající může v  rozpravě udělit slovo i občanovi obce.  

 

 

Čl. 5 

Hlasování 

 

1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o každém návrhu hlasováním. 

 

2. O návrzích se hlasuje v  pořadí, v jakém byly předloženy, a to 

postupně podle skupin                       

a) návrhy na odročení, 

b) návrhy na odkázání jinému orgánu obce k projednání,  

c) návrhy pozměňovací k základnímu návrhu,          

d) základní návrh.              

 

     K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů zastupitelstva obce. 

 

 

Čl. 6 

Interpelace 

 

     1. Člen zastupitelstva obce má právo interpelovat předsedy výborů  

         a komisí ve věcech jejich působnosti.              

 

2. Interpelovaný odpoví na interpelaci nebo prohlásí, že na  

     interpelaci není možné odpovědět bezprostředně a odpoví     

     členovi zastupitelstva obce při příští schůzi zastupitelstva obce. 

 

 

                                            



Čl. 7 

 

Zápisy ze schůzí 

 

1. Zápis o schůzi pořizuje pověřený člen zastupitelstva obce.       

 

2. V zápise se uvede : 

a) pořad schůze, 

b) kdo schůzi řídil, 

c) jaké návrhy byly podány,  

d) výsledky hlasování,   

e) přijatá usnesení, 

f) počet přítomných členů zastupitelstva obce a jeho případné 

změny v průběhu jednání. 

       

3. Na žádost člena zastupitelstva obce nebo občana obce, podanou  

     před hlasováním nebo při něm, se u přijatého usnesení uvede :  

a) kdo podal návrh, o kterém se hlasuje, a      

b) kdo hlasoval  pro jeho přijetí, kdo proti a kdo se zdržel. 

 

4. Zápis podepisuje starosta. 

 

     5. Zápis ze schůze se doručuje členům zastupitelstva obce a  

         zveřejňuje se přiměřeným způsobem.         

 

                                           

Čl. 8 

 

Účinnost 

 

     Jednací řád nabývá účinnosti dne  20.2.2008.                                              

 

 

 

                                                                               Miroslav Myška 

                                                                                     starosta 

 

 



      

 

                                     

 

         


