Jednací řád zastupitelstva obce Pačejov
Zastupitelstvo obce Pačejov (dále jen zastupitelstvo) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, v platném znění, tento jednací řád, který stanovuje podrobnosti o jednání
zastupitelstva:
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, přerušení a
ukončení jednání. Dále upravuje kontrolu plnění jeho usnesení, hlasování, volby, odvolání,
rezignaci a interpelace.
2. Jednání zastupitelstva se řídí zákonem o obcích a tímto jednacím řádem. Jednací řád vychází ze
zákona o obcích a upravuje skutečnosti, které nejsou v uvedeném zákoně upraveny či je jejich
úprava obecná
Článek II.
Zasedání zastupitelstva
1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání
zastupitelstva svolává zpravidla starosta písemně nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o
to alespoň jedna třetina zastupitelstva, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději
do 21 dnů.
2. O svolání zastupitelstva, místě, době a navrženém programu jeho jednání informuje starosta
občany zveřejněním na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.
3. Přípravu zasedání organizuje starosta v součinnosti s administrativní pracovnicí obecního úřadu.
Starosta vždy na pořad jednání zařadí stálé body, a to schválení pořadu jednání, informace o
uložených usneseních zastupitelstvem. Starosta je dále povinen zařadit do programu kromě
vlastních návrhů i návrhy podané členy zastupitelstva, výbory a návrhy podané alespoň 0,50 %
občanů.
4. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno pouze o věcech, které byly dány na program jednání
a o návrzích, s jejichž zařazením na jednání vysloví zastupitelstvo souhlas. Předsedající sdělí návrh
programu zasedání při jeho zahájení. O programu, případně o námitkách proti němu nebo o
návrzích na jeho doplnění, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. O každém návrhu se hlasuje zvlášť
a hlasovat nelze o návrhu, který nebyl navržen alespoň 0,50 % občanů.
5. Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého zasedání zastupitelstva, případnou
neúčast jsou povinni nejpozději den před zasedáním zastupitelstva omluvit u starosty s uvedením
důvodu. Účast na zasedáním stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.
Členové zastupitelstva jsou povinni oznámit ve smyslu § 83 odst. 2 zákona střet zájmů před
projednáváním a rozhodováním ve věci.
6. Zasedání zastupitelstva řídí předsedající, kterým je starosta, místostarosta nebo jiný pověřený
člen zastupitelstva.
7. O každém bodu se vede rozprava. První v rozpravě vystupuje předkladatel a předá návrh
usnesení. Ostatní mohou navrhnout usnesení též ústně a předsedající je zaznamená. Do rozpravy se

přihlašují účastníci v průběhu zasedání zvednutím ruky. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té
doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl stanoven konec rozpravy.
Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Řečníka, kterému bylo uděleno
slovo, nesmí při jeho projevu nikdo rušit. Příspěvky by měly být jasné, stručné, věcné a délka
příspěvku k jednotlivým bodům programu by neměla překročit 3 minuty. Nemluví-li řečník k věci
nebo překročí-li stanovený limit, může mu předsedající odejmout slovo. Ruší-li zasedání rušitel z
veřejnousti, předsedající jej napomene a při opakovaném rušení jej vykáže ze zasedací místnosti.
Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez
rozpravy. Po ukončení rozpravy se hlasuje o návrzích usnesení.
Článek III.
Usnesení
1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. O návrhu usnesení se hlasuje na konci každého bodu jednání. Pověří-li zastupitelstvo ve svém
usnesení někoho výkonem určitého úkolu, musí usnesení stanovit dobu provedení a kontrolu úkolu.
3. Každý člen zastupitelstva může navrhnout změnu navrženého usnesení. O každém
pozměňovacím návrhu se hlasuje jednotlivě.
Článek IV.
Hlasování
1. Hlasováním se rozhoduje o jmenování, schválení bodu jednání a návrhu usnesení a ostatních
návrzích.
2. Hlasování řídí předsedající, provádí se veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo.
Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování
zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
Článek V.
Volba
1. Volbu rozhoduje většina hlasů všech členů zastupitelstva.
2. Před volbou přítomný kandidát vyjádří svůj souhlas se svou kandidaturou. Pokud je kandidát
nepřítomen, musí navrhovatel předložit písemný souhlas s kandidaturou.
3. Je-li na pořadu jednání tajná volba, musí být zvolen tříčlenná volební komise dle zákona o
obcích. Tajná volba se provádí pomocí volebních lístků s razítkem obce, které se vkládají do
volební urny. Volbu, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků řídí a provádí volební komise.
4. Pro první kolo voleb je počet kandidátů neomezen. V případě, že žádný z kandidátů nezískal
potřebný počet hlasů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují dva kandidáti, kteří získali v
prvním kole nejvíce hlasů.
5. Je-li rovnost mezi druhým a třetím či dalším kandidátem z prvního kola, postupuje do druhého
kola druhý, třetí a případně další kandidát s rovným počtem hlasů.
6. Nezíská-li žádný kandidát potřebný počet hlasů ani ve druhém kole, volba se opakuje.

7. Zasedání zastupitelstva, na jehož programu byla předem zařazena volba starosty a místostarosty
nesmí skončit dříve než je alespoň jedna z uvedených funkcí obsazena volbou anebo je pověřen
některý z členů zastupitelstva výkonem nutných úkolů starosty.
Článek VI.
Odvolání
1. Každý člen zastupitelstva může navrhnout odvolání z funkce, kterou obsazuje zastupitelstvo
volbou či jmenováním.
2. Po schválení návrhu na odvolání hlasováním se přistoupí k hlasování o odvolání jež se provádí
analogicky jako volba.
3. V případě odvolání starosty nastupuje místostarosta. Je-li jednotlivě zároveň odvolán starosta i
místostarosta, pak zastupitelstvo ihned zvolí nového starostu či místostarostu anebo pověří
výkonem jejich funkce některého člena zastupitelstva a zároveň určí rozsah jeho oprávnění. Pokud
tak neučiní, je odvolání až do zvolení nového starosty neúčinné.
Článek VII.
Rezignace
1. Každý zvolený a jmenovaný funkcionář může kdykoli rezignovat. Výkonem jeho funkce pověří
dočasně starosta některého člena zastupitelstva. Povinnosti starosty po jeho rezignaci přechází na
místostarostu.
2. Rezignace může být buď písemná nebo ústní na zasedání zastupitelstva. Ústní rezignace se
zaznamenává do zápisu ze zastupitelstva.
3. Vzdání se mandátu člena zastupitelstva upravuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí.
Článek VIII.
Zápis ze zasedání zastupitelstva
1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje písemný zápis, který obsahuje zejména:
a) údaj o místě a čase jednání
b) jméno předsedajícího a ověřovatelů zápisu
c) navržený a schválený program jednání
d) přijatá usnesení a výsledky voleb s údaji o počtu hlasujících a volících
e) nezodpovězené ústní otázky a nezodpovězené ústní interpelace
f) další významné skutečnosti, které si bude přát zaznamenat alespoň 1 člen zastupitelstva
Přílohu zápisu tvoří prezenční listina a písemné zprávy k hlavním bodům jednání.
Obsahem zápisu jsou rozpravy ke každému projednávanému bodu programu a diskuse. Jednotlivé
diskusní příspěvky zastupitelů a občanů jsou zaznamenávány v krátkosti, výstižně, aby byl
zachován obsah diskusního příspěvku. Pokud diskutující trvá na doslovném zápisu svého
diskusního příspěvku, poskytne jej zapisovateli v písemné formě a tento dokument bude přílohou
zápisu.
Originál zápisu podepisuje starosta, místostarosta a dva určení ověřovatelé zápisu.
2. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisuje jej starosta,
místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O námitkách
člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

3. Pořizování audiovizuálních záznamů je možné. Zastupitelstvo obce může občanu zakázat
pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání. Občan, který pořizuje záznam,
tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenán (§ 11 zákona č. 40/1964Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Článek IX.
Výbory
1. Zastupitelstvo ustavuje výbory a volí jejich předsedu a ostatní členy. Výbory jsou nejméně
tříčlenné.
2. Zasedání výborů je neveřejné, mohou se jich účastnit výborem přizvaní hosté. Ze zasedání
předseda výboru zhotoví zápis, jehož kopii předá obecnímu úřadu. Předseda vždy svolá výbor na
žádost zastupitelstva.
3. Výbor si může vypracovat vlastní jednací řád.
Článek X.
Interpelace
1. Členové zastupitelstva mají právo interpelovat uvolněné členy zastupitelstva a předsedy výborů.
Obsah interpelace se může týkat všech záležitostí spadajících do působnosti interpelovaného.
Interpelace je možné podávat jak písemně, tak ústně na zasedání zastupitelstva.
2. Dotázaný musí k ústní interpelaci zaujmout stanovisko. Není-li přítomen či vyhradí-li si možnost
bližšího prošetření věci, je povinen odpovědět do 10 dnů po vyhotovení zápisu ze zasedání
zastupitelstva či poté, co mu byla interpelace doručena. V případech vyžadujících hlubší prošetření
věci, lze lhůtu prodloužit na 30 dnů, o čemž musí být podavatel interpelace informován.
3. Odpověď na interpelaci je zasílána podavateli a uložena na obecním úřadě, kde se s ní může
seznámit každý člen zastupitelstva.
4. Pokud interpelující člen zastupitelstva vysloví nespokojenost s odpovědí, zaujme konečné
stanovisko zastupitelstvo na nejbližším zasedání v bodě interpelace. Jestlitě zastupitelstvo vysloví s
odpovědí souhlas, nemůže bez uvedení nových skutečností být opětovně podávána interpelace ve
stejné věci.
5. Každý člen zastupitelstva může požadovat vysvětlení od zaměstnanců obce zařazených do
obecního úřadu k otázkám spadajících do náplně jejich činnosti. Pokud není s vysvětlením
spokojen, může v téže věci podat interpelaci na starostu.
Článek XI.
Zrušovací ustanovení
Tento jednací řád ruší jednací řád zastupitelstva obce, který byl schválen dne 4. 12. 2006.
Článek XII.
Účinnost
Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce Pačejov dne 16. 12. 2010 a nabývá účinnosti
dnem schválení.
Místostarosta

Starosta

