Jednací

ád

zastupitelstva obce SADOV

lánek 1.
Úvodní ustanovení.

Jednací ád zastupitelstva obce (dále jen OZ ) upravuje p ípravu a zasedání, p ijímání
usnesení a zabezpe ování jejich pln ní.

lánek 2.
Základní ustanovení.

1/ OZ, jako nejvyšší orgán samosprávy obce,rozhoduje o všech záležitostech pat ících do
samostatné p)sobnosti. Ve v cech p enesené p)sobnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích,
nebo zvláštní zákon.

2/ OZ má 13 len) zvolených v komunálních volbách.

3/ Zasedání zastupitelstva jsou ve ejná a konají se v územním obvodu obce.

4/ Každý ob an obce, který dosáhl 18 let v ku a fyzická, nebo právnická osoba, která
dosáhla v ku 18 let a vlastní na území obce nemovitost má právo :
-

vyjad ovat na zasedání OZ své stanovisko k projednávaným v cem v souladu
s tímto jednacím ádem. Zp)sob výkonu tohoto oprávn ní je upraven
v l.5 odst. 6 jednacího ádu;

-

vyjad ovat se k návrhu rozpo tu obce a k záv re nému ú tu obce za uplynulý

kalendá ní rok;
-

nahlížet do usnesení a zápis) z jednání OZ, výbor) OZ a komisí OZ a
po izovat si z nich výpisy;

-

požadovat projednání ur ité záležitosti v oblasti samostatné p)sobnosti obce;

-

podávat orgán)m obce návrhy, p ipomínky a podn ty.

5/ OZ se schází zpravidla jedenkrát za m síc, musí však být svoláno nejmén jedenkrát za t i
m síce a musí se konat v územním obvodu obce. V prostorách ur ených pro zasedání OZ se
nesmí kou it a podávat alkoholické nápoje.

6/ Mimo ádné zasedání m)že být svoláno k projednání mimo ádných, nebo závažných
úkol), které nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom starosta.

7/ Mimo ádné zasedání zastupitelstva musí být svoláno, požádá-li o to t etina len) OZ nebo
hejtman kraje. Zasedání se v tomto p ípad koná nejpozd ji do 21 dn) ode dne, kdy žádost
byla doru ena.

8/ Obecní ú ad informuje o míst , dob a navrženém programu jednání OZ. Informaci vyv sí
na ú ední desce nejpozd ji 7 dn) p ed zasedáním OZ. Uvedenou informaci zve ejní zp)sobem
v míst obvyklém.

lánek 3.
Práva a povinnosti $len% OZ.

1/ <len OZ skládá na za átku prvního zasedání, kterého se po svém zvolení zú astní slib
stanovený zákonem. Mandát vykonává osobn a v souladu se svým slibem. Není p itom
vázán žádnými p íkazy.

2/ <len OZ má právo :
-

p edkládat návrhy OZ a dalším orgán)m, jichž je lenem;

-

vznášet dotazy, p ipomínky a podn ty na starostu, místostarostu, výbory a
ostatní leny OZ. Odpov > musí být podána bezodkladn , nejpozd ji do 30
dn), pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující ml enlivost;

-

požadovat od zam stnanc) obce informace ve v cech, které souvisejí
s výkonem funkce lena OZ, pokud poskytnutí nebrání zákony upravující
ml enlivost nebo zákaz jejich zve ejn ní. Informace musí být poskytnuta
nejpozd ji do 30 dn).

3/ <len zastupitelstva je povinen :
-

zú ast@ovat se zasedání OZ, p ípadn zasedání jiných orgán), jejichž je
lenem a plnit úkoly;

-

hájit zájmy ob an) obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce;

-

sd lit orgánu obce, který má projednat a rozhodnout ur itou záležitost, že
jeho ú ast na projednání této záležitosti by mohla znamenat st et zájm) (§ 83
zák.). O vylou ení rozhodne OZ.

lánek 4.
P íprava zasedání OZ.

1/ Zasedání OZ p ipravuje starosta v sou innosti s výbory OZ, komisemi, odbornými
pracovními skupinami, dalšími leny OZ ve spolupráci s orgány a t etími osobami, jichž se
projednávaná v c týká, nebo mohou p isp t ke kvalitní p íprav a projednání v cí.

2/ P edsedové výbor),komisí, lenové OZ a ob ané obce (dle l.4, odst.2 jednacího ádu)
jsou povinni nejpozd ji do 3 pracovních dn) p ed plánovaným zasedáním OZ p edat písemn
starostovi návrhy, podn ty a p ipomínky k projednávání na zasedání OZ. V p ípad ,že n který

len OZ nebo ob an p edloží návrh až v pr)b hu jednání OZ, musí nadpolovi ní v tšina
p ítomných len) OZ souhlasit s dodate ným za azením do programu jednání, jinak se tento
návrh p esune na následující jednání OZ.

3/ Starosta :
-

ur í as, navrhne program jednání a stanoví místo zasedání v souladu se
zákonem tak, aby se ob ané mohli zasedání OZ zú astnit;

-

je-li to ú elné zajistí zpracování expertiz, posudk), stanovisek a pr)zkum),
pro tuto pot ebu je oprávn n ur it k tomu pracovní skupiny a týmy;

-

podle obsahu jednání zajistí ú ast zam stnanc) obce, orgán) a t etích osob,
jejichž ú ast je p i jednání žádoucí.

4/ Materiály pro zasedání OZ se zpracovávají tak, aby umožnily komplexní posuzování a
p ijetí ú inných opat ení. Musí být v cn správné, úplné, výstižné a stru né. Musí obsahovat
všechny podstatné podklady nutné pro rozhodnutí a návrhy na opat ení. Návrhy usnesení musí
být konkrétní, adresné, termínované a kontrolovatelné.

5/ Za p ípravu a zpracování materiál) je odpov dný starosta obce. V p ípad jeho
nep ítomnosti místostarosta.

6/ Písemné materiály pro zasedání OZ musí být len)m OZ doru eny nejmén 3 dny p ed
zasedáním. V mimo ádných a naléhavých p ípadech mohou být písemné podklady p edloženy
p ed zahájením zasedání, nebo na zasedání p ímo p edneseny.

lánek 5.
Jednání OZ.

1/ Zasedání OZ p edsedá zpravidla starosta. V jeho nep ítomnosti místostarosta.

2/ OZ je usnášení schopné, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech jeho len). Jestliže p i
zahájení zasedání nebo v jeho pr)b hu není p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len) OZ,
ukon í p edsedající zasedání. Do 15 dn) se koná jeho náhradní zasedání.

3/ K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volb je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny všech
len) OZ. Rozhodování o procedurálních otázkách v . schvalování programu jednání se
p ijímá v tšinou hlas) p ítomných len) OZ.

4/ <lenové OZ podepisují prezen ní listinu. Po zahájení zasedání zjistí p edsedající po et
p ítomných len) a konstatuje, zda je OZ usnášení schopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit
program jednání, dva ov ovatele zápisu a navrhovatele usnesení.

5/ Požádá-li na zasedání o slovo len vlády, nebo jím pov ený zástupce, senátor, poslanec,
hejtman krajského ú adu, nebo jím ur ený zástupce, musí mu být slovo ud leno. Pokud osoba
výše uvedená nebude p edsedajícímu zasedání osobn známa, je povinna své oprávn ní
doložit.

6/ Právo vyjad ovat svá stanoviska k projednávaným bod)m má dle § 16 zákona o obcích
ob an obce a fyzická nebo právnická osoba, která vlastní na území obce nemovitost. Pokud
bude ob an, nebo vlastník nemovitosti chtít využít svého práva a nebude osobou , která je
p edsedajícímu osobn známa, je povinná své oprávn ní k vystoupení prokázat. Prokazování
se d je p edlo- žením pr)kazu totožnosti (ob anského pr)kazu, cestovního pasu, nebo jiného
dokladu, ze kterého je možno osobu identifikovat), u vlastník) nemovitosti ov eným
výpisem z katastru nemovitostí. Pokud se tak nestane, p edsedající ob anu slovo neud lí.

8/ P ihlašování do rozpravy podle bodu 6 je možné v pr)b hu zasedání, nejdéle však do
doby skon ení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje p íslušné stanovisko.

9/ V p ípad nep ístojného chování ob ana v jednacím sále ho m)že p edsedající napomenout a za opakované, nebo pokra ující nep ístojné jednání vykázat z jednacího sálu. Pokud se
ob an tomuto po ádkovému opat ení nepodrobí dobrovoln , m)že p edsedající zasedání
p erušit a rušitele po ádku nechat vyvést z jednacího sálu (nap . policií).

10/ Ostatní p ítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpolovi ní v tšiny p ítomných
len) OZ.

11/ Slovo ud luje p edsedající na základ zvednutí ruky. Slova se m)že ujmout pouze ten,
komu je ud leno.

12/ Zam stnanc)m obecního ú adu, p edstavitel)m organizací a za ízení z ízených obcí,
m)že p edsedající ud lit slovo k projednávanému bodu p ímo.

13/ P edsedající m)že odejmout slovo, pokud je ohrožen asový plán jednání, diskuse není
v cná a diskutující se odchyluje od tématu a diskuse tak nevede ke kone nému rozhodnutí.
Diskusi ukon í p edsedající, nejsou-li podány další p ihlášky do diskuse, nebo rozhodne-li
tak OZ

14/ <len OZ, který p ednášel a zd)vod@oval návrh je oprávn n vystoupit p ed ukon ením
diskuse a zaujmout stanovisko k p ipomínkám a protinávrh)m. Je také povinen p edložit
konkrétní návrh do usnesení.

15/ Po skon ení diskuse len) OZ si p edsedající ov í, zda ob ané, respektiv vlastníci
nemovitostí cht jí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko. Pokud tato situace nastane,
postupuje podle bodu 6. Pokud požadavek vznesen není, nechá o projednávaném bodu
hlasovat.

lánek 6.
P íprava a usnesení OZ .

1/ Zpracování kone ného návrhu usnesení je možné uložit navrhovateli, který vychází
z p edložených materiál), z vystoupení len) OZ v diskusi, z jejich nám t), p ipomínek a
návrh), ze stanovisek orgán) obce, pod ízených organizací, ze stanovisek ob an) vznesených
k projednávaným bod)m a všech dalších dostupných podklad).

2/ Usnesení m)že ukládat úkoly starostovi, místostarostovi, len)m a výbor)m OZ. Jiným
subjekt)m lze ukládat úkoly jen pokud to p ipouští právní p edpisy.

lánek 7.

Postup p i hlasování OZ .

1/ P edsedající p ed hlasováním o návrhu usnesení zjistí, zda je p ítomna nadpolovi ní
v tšina len) OZ. Není-li tomu tak je povinen postupovat podle lánku 5, odst. 2, 3.

2/ Nezíská-li pot ebný návrh, nebo žádná z variant pot ebný po et hlas), m)že OZ ustavit
dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni zástupci všech odchylných názor). Úkolem
této komise bude vyjasnit p í iny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat p ijatelný
návrh pro p íští zasedání OZ.

3/ Jestliže v pr)b hu projednávání návrhu vyjde najevo, že p edložený materiál není úplný,
nebo vyjdou najevo jiné okolnosti, které vyžadují podstatné dopln ní nebo p epracování
návrhu, které není možno provést v pr)b hu zasedání, OZ obce rozhodne o odro ení tohoto
bodu na další zasedání OZ.

4/ Hlasování probíhá zpravidla aklamací (ve ejn ). Kterýkoli len OZ m)že navrhnout, aby
bylo hlasování tajné. O takovém návrhu rozhodne OZ v.tšinou hlas) p ítomných len).
Hlasování o volb a odvolání starosty, místostarosty probíhá tajným hlasováním.

5/ Na návrh lena OZ, p i schválení nadpolovi ní v tšinou p ítomných len) OZ, lze
provést hlasování podle jmen.

lánek 8.
Zápis z jednání a usnesení OZ .

1/ Zápis ze zasedání a usnesení podepisuje starosta, místostarosta a ur ení ov ovatelé.

2/ Zápis musí být vyhotoven do deseti dn) po skon ení zasedání. Za jeho uložení a možnost
do n j nahlédnout odpovídá obecní ú ad.

3/ O námitkách len) OZ proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání OZ.

lánek 9.
Zabezpe$ení pln.ní usnesení OZ .

1/ S pln ním usnesení OZ, s vy ízením podn t) a p ipomínek len) OZ, ob an) a osob
vlastnících v obci nemovitost seznámí starosta nejbližší zasedání OZ.

lánek 10.
Záv.re$ná ustanovení .

Tento jednací ád je zpracován dle zákona . 128/2000 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis). Schválením tohoto jednacího ádu pozbývá platnosti jednací ád zpracovaný podle §
43 zákona . 367/1990 Sb., o obcích a schválený na zasedání OZ obce Sadov 25.11.1998.

Jednací ád schválilo OZ na svém zasedání dne: 21. ledna 2004.

.......................................

.................................

místostarostka obce

starosta obce

