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JED|{ACI RAD

Zastupitelstva obce Huštěnovice
Zastupitelstvo obce se usneslo podle §96 zákona ě, 12812000 Sb., o obcích (obecní
zíizení),vezněni pozdějšíchzměn a doplňků na tomto svém jednacím řádu:

§1
úvodníustanovení

l) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, jakož i dalšíúkony prováděné na
veřej ném zasedéní zastupitelstva obce.

2)

činnostech upravených tímto jednacím řádem, popř.
iednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona,

O

o dalšíchzásadách

svého

§2
Pravomoci zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v §84 a §85 zákona Č.
12812000 Sb., o obcích (obecní zŤízeni), ve znénípozdějších změn a doplňků.
2) Ve věcech patřících do přenesené působnosti zastupitelstvo obce rozhoduje jen,
stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
1)

§3

svolání zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce,
(§92 zákonač,12812000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnků).
2) Zasedánízastupitelstva obce svolává azpravidlařídí starosta. Svoláváje nejpozději do
7 dnů přede dnem zasedání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členŮ zastupitelstva,
nebo hejtman kraje, je starosta, popř. místostarosta povinen svolat zasedání
zastupitelstva do ?I dnů ode dne, kdy byla žádost doručena Obecnímu Úřadu
Huštěnovice.
3) Zastupitelstvo obce se svolá do 60 dnů od obdrženížáďosti o projednání urČité
záležitosti ve věci samostatné působnosti, požádá-li o to písemně alespoň 40 obČanŮ
obce starších 18 let.
1)
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§4

příprava zasedání zastupitelstva obce
1)

přípravu zasedánízastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo zasedáni
b) odpovědnost zazpracování a předložení odborných podkladů

c)

způsob projednání materiálů a návrhů na projednání opatření s obČany obce

z) písemnémateriály, určenépro zaseďáni zastupitelstva obce předkládá navrhovatel
prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 7 dnŮ Přede
dnem zasedání zastupitelstva obce jeho členům.Zastlpitelé obdržízejména program
jednání, návrh usnesení, návrhy dokumentů k projednání nebo schválenÍ, stanoviska
3)

výborů k navrhovaným otázkámpřípadně odborné posudky.
Materiály nebo podklady pro zasedáni zastupitelstva obce obdržízastupitelé Ústně nebo
písemně, písemně buď v tištěnéformě nebo elektronicky prostřednictvím emailu.
Materiály zpt av idla ob sahuj í
a) název materiálu
b) jeho obsah
c) návrh usnesení apřípadně důvodovou zptávu Důvodová zpr áv a musí obsahovat :
a) zhodnocení dosavadního stavu
b) rozbor příčinnedostatků
c) odůvodnění navrhovaných opatření ajejich ekonomický dopad
předkládané materiály musí bý zpracovány tak, aby umožnily členŮm zastupitelstva obce
komplexně posoudit problematiku a přijmout účinnáopatřenío místě, době konání a navrženémprogramu veřejného zasedání zastupitelstva obce
informuje obecní úřad a to vyvěšením této informace na úřední desce obecního Úřadu
alespoň 7 dni před zasedáním zastupitelstva obce. Kromě toho mŮže tuto informaci
uveiejnit způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím místníhotisku, místníhorozhlasu
:

4)

5)

6)

apod.)

§5
účastčlenůzastupitelstva obce na zasedání

1) Členovézastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnitkaždéhozasedéni, v případě

2)

J

neúčastijsou povintri se písemně či ústně omluvit starostovi s uvedením dŮvodŮ. Také
pozďnípříchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta obce.
stvrzují členovézastupitelstva obce podpisem do prezenčnílistiny.
Účast nazase
.dání
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§o

Program iednání zasedání zastupitelstva obce

l) program jednání zaseďání zastupitelstva obce navrhuje starosta s přihlédnutím na

připomínky členůzastupitelstva a výborů.
2) Ňa veřejném zasedání zastupitelstva obce můžebýt jednáno jenom o věcech, které
byly dány na plogram a o návrzich přednesených v průběhu zaseďání zastupitelstva
oti., 5 jejlchž'zařazenímvysloví zastupitelstvo obce souhlas. Předsedající sdělí návrh
prog.u*r, zased,ání při jeho zahájeni, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje
zastupitelstvo obce hlasováním.
J) právó předkládat návrhy kzaŤazení na pořad jednání připravovaného zaseďání
zastupitelstva obce mají jeho členovéa předsedové výborů.
§7

průběh zasedání zastupitelstva obce

i)

obce zahajuje místostarosta, jednání řídístarosta, v příPadě
ieho nepřítomnosti místostarosta. Zastupitelstvo obce mŮŽe zvolit zřad ČlenŮ
Zased,áni zastupitelstva

zastupitelstva obce pracovní předsednictvo.

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Staroita řídíhlasováni, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přeruŠuje
zasedáni a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li pŤi zahájeni
zaseďání přítomna nadpolovičnívětšina všech členůzastupitelstva obce, ukonČÍ
starosta zasedáni a svolá do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva obce.
y zahajovací části zasedáni místostarosta prohlásí, že jednáni zastupitelstva obce bylo
řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční větŠiny ČlenŮ, dá
schválit program zasedání a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele záPisu
z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis zpředchozího zaseďánÍ, kde bYl
vyložen k nahlédnuti ajaké námitky byly proti němu podány,
Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly
uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
Zápís zpŤedchozího zasedání je při zasedánízastupitelstva obce vyložen k nahlédnutÍ.
Úvodní slovo k hlavním zprávátmuvede předkladatel.
Do rozpravy se přihlašují účastnicizasedání písemně nebo zvednutím ruky v prŮběhu
zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu
členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných
právních předpisú.

8) Žastupiteistvo obce mlůžev průběhu zasedání hlasováním bez rozprayy

bodY

programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodŮm pořadu.
9) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůžese ho ujmout.
10) Zastupitelstvo obce se mlůžeusnést na omezujících opatřeních podle pruběhu zasedánÍ,
např.
o Nikdo nemůžemluvit v téževěci vícekrátnež dvakrát
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.

Doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně na

5

minut

a

u

předkladatele na l0 minut)
o Technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
jeho
11)Návrh na ukončenírozpíavy m:ůžepodat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o
návrhu se hlasuje bezrozpravy.
§8

příprava usnesení zastupitelstva obce

l) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schváleni vycházi ze zPráv

projednávaných tímto orgánem a z diskuse členůzastupitelstva obce.
2) Úsňesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednáni, závéry, opatření a zPŮsob
kontroly musí bý v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odPovědností
za splnění ukládaných úkolů.
3) Usnlsením zastuiitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné pŮsobnosti
starostovi a jiným členůmzastupitelstva.
§9

Hlasování
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviČnívětŠina vŠech
jeho členů.
2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zaseďání zastupitelstva obce hlasovalo o
jejich pořadí pro PostuPné
.ieánotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví
hlasování předsedaj ící.
3) pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4) V případě, že je předlo žen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo
,r.jp.rr. o uu.iurrtě doporučenénávrhovou komisí. V případě uplatnění Protinávrhu,
hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou větŠinu, mŮŽe Se
zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím ŤÍzenÍ.Starosta v tomto
přípaáě vyzve politické skupiny členůzastupitelstva, úy jmenovaly po jednom
zastupci pro toto Ťizeni a zaseďání zastupitelstva obce přerušÍ. Dohadovacimu ÍÍzení
předsedá-starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh ziská
potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedáni zastupitelstva obce, přednese
upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou větŠinu,
prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
6) Ňepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žáďnou zjeho předloŽených
variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
]) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemžrozhoduje zastupitelstvo obce.
Veřejné hlasování se provádí zdvíženimruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze
1)
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hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech
členůzastupitelstva obce.
Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu
s místostarostou.
9) ZveŤejnéníusnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšenímna Úřední desce
obecního úřadu ajsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
8)

§10

Dotazy. připomínky a podnětv členůzastupitelstva obce a občanů

l) Členovézastupitelstva obce mají právo vznášet ďotazy, připomínky a podněty na

starostu obce, na předsedy výborů.
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejtchž obsah
vyžaduje prošetření nebo provedeníjinéhoopatření zodpoví písemně nejpozději do 30
dnů.
3)

Souhrnnou zprávu o vyŤizení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání
zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří vtéto
souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaqímá k tomu koneČné

stanovisko zastupitelstvo obce.
4) Uplatněné dotazy na zaseďání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.
§11

péčeo nerušenÝ průběh zasedání
1)

Nikdo nesmí rušit průběh zasedáni zastupitelstva obce, předsedající můževykázat ze

2)

Nemluví-li řečníkk věci nebo překročí-li stanovený časový limit, můžemu

z,asedaci síně rušitele zasedání.

předsedající odejmout slovo.
§12

ukončenízasedání zastupitelstva obce

1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené,byl-li píogram zasedáni vyčerpán a nikdo
se již nehlásí o .slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené,klesl-li poěet
přítomných členůzastupitelstva pod nadpolovičnívětšinu nebo zjiných závažných
důvodů,zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňgícínerušené jednání, vtěchto
případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.
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§13

pracovní komise

1) pro přípravu stanovisekaexpertizmůže zastupitelstvo obce zŤiditpracovní komise.
2) Do těc|to pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřebY dalŠÍ
odborníky a experty.

3) Funkce pracovních komisí končísplněním úkolu, nejpozději skoněením zasedání
zastupitelstva obce.
§14

organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
průběhu zaseďání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení
odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a
soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2) Schválený zápis dosvědčuje průběh zasedáni a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí
je vlastnoručně podepsaná listina přítomných; návrhy a dotazy podané pŤi zasedání
1)

O

plsemne.
zápisu se uvádí:
. den a místo zasedáni
. hodina zahájeni aukončení
. doba přerušení
o jména určených ověřovatelů zápísu
o jména omluvených i neomluvených členůzastupitelstva obce
o program zasedéni
o průběh rozpíayy se jmény řečníků
o podané návrhy
o výsledek hlasování
o podané dotazy anávrhy
o schválené znění usnesení
o dalšískutečnosti, které by se podle rozhodnutí členůzastupitelstva obce měly
stát součástí zápisu.
4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončeni zasedáni zastupitelstva a podepisují jej
starosta, místostarosta a určeníověřovatelé. Musí by,t uložen na obecním úřadě
knahlédnutí. Po uplynutí 10 let je předán státnímu okresnímu archivu uherské
Hradiště k archivacr.
5) o námitkách. člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbliŽší zaseďání
zastupitelstva obce.

3) V

J
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§15

zabezpečenía kontrola usnesení
1)

Zastupitelstvo obce projedná na nejbližšípracovní schůzi orgarizačníopatření
k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce. Návrh or ganizačníchopatření předkládá
starosta.

2) Pověření členovézastupitelstva obce opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na

úsecích,spadajícíchdo jejich působnosti.
3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí předseda kontrolního výboru a informuje
o ní na zasedáni zastupitelstva obce.
§16

závěrečná ustanovení

l)

Zrušuje sejednací řád zastupitelstva obce ze dne 10. 10. 2010.
2) Tentojednací řád vydalo zastupitelstvo obce na svém zaseďání dne 5. II.20|4,
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