Jednací řúd
zastupitelstva obce Brantice
Zastupitelstvo obce Brantice na svém zasedánídne 3.listopadu2006 schválilo Jednacířád v
tomto znění avydává jej dle $ 96 zákonač,.|2812000 Sb. . Zákonao obcích (obecní zšízeni),
ve znění pozdějšíchpředpisů.

s1
Úvodní ustanovení
l. Jednacířád zastupitelstva obce upral.uje přípravu, svolávrání,pruběh jednání, usnášenía
kontrolu plněníjeho usnesení,jakoži dalšíotazky.
2. o otinkách upravených tímtojednacím řádem, popřípadě o dalších zásadárchsvého
jedniíní,rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zékona.

s2
Pravomoci zastupitelstvaobce
|. Zastlpítelstvoobce rozhodujeo všechotézkáchuvedených
v $ 84, $ 85 zríkonač.|2812000
pozděj
Sb' ve ztění
šíchpředpisů.

s3
Svolání zasedání zastupitelstva obce
I. Zasedénízastupitelstva obce (dále jen Zo) je upraveno v $ 92 citovaného zékona.
Zastupitelstvo obce se schrízídle potřeby, nejméněvšakjedenkrát za 3 měsíce. ZasedéniZo
svolává azpravídlařídí starosta.obecní uřad zveřejní informaci o jeho konráníalespoň 7 dní
přede dnem zasedáni na uřední desce a způsobemv místě obvyklým. Požádá-Ii o to ďespoň
jedna třetina ělenůzastupitelstva nebo hejtman kraje, je povinen svolat zasediní zastupitelstva
nejpozději do 2I dnůode dne doručeníŽádosti obecnímuuřadu.
2. Místostarosta,popřípadějiný ě|enZO, svolá zasedáníZo tehdy, neuěiníJi tak starosta
v pffpadech uvedených v odst. 1.
3. Účastnit se zasedáníjsou oprávněni občanéobce s trval;fm pobýem v obci, majitelé
nemovitostí v katastru obce, nebo s udělen;im čestnýmobčanstvíma hosté,kterépozve
starosta obce ze svéiniciativy nebo na doporuěeníZo.
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Příprava zasedání zastupitelstva obce
l. Přípravu zasedéniZo organzuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
a) datum, místo jednríní,program zaseďáni
b) odpovědnost za zptacováni apředloženíodborných podkladů
c) způsob projednání materitílů
2. Návrhy výborů' komisí nebo členůZo seol*o,uouj, podle obsahu buď ústněnajednríní
ZO nebo písemně.
3. Písemnémateriály určenépro jednání Zo předkládá nawhovatelprostřednictvím obecního
uřadu tak, aby mohly b;it doručenynejpozději do 7 dnůpřede dnem zasedáníZo.
4. Předkládané materiály musejí bý,zptacoviány tak, aby umoŽnily členůmZo komplexně
posoudit problematiku a přijmout úěinná opatření.
5. o datu, místě a nawŽeném progrÍlmu zasedáni Zo informuje občany obecní ďad ďespoň 7
dní před zasediánímZo ato na uřední desce obecníhouřadu a způsobemv místě obvyklým.

ss
Účast čtenů
zastupitelstvaobce
1. Členové
zastupitelstvaobcejsou povinni se zúčastrrit
jinak jsou
kďdého zasedéníZo,
povinni se omluvit starostovis uvedenímdůvodu.Taképozdnípříchodnebo předčasný
odchodomlouvá starosta.
2.Účastnazasedánístwzujíčlenové
podpisemdo listiny pfftomných.

s6
Program jednání
1. Progrartizasedéní
Zo navrhujestarostaobce (viz. $ 4 odst. 1 písm.a).
2.Na zaseděníZo m.ůže
býtjednánojenom o věcech,kÍeré
byly dránydo programu' a o
náwzích,s jejichž zaÍazenimvysloví
členové
Zo souhlas.Řidícíschůzesdělínáwh programu
zaseděnipři jeho zahájení.o něm činámitkách proti němu,rozhodujezasfupitelstvoobce
hlasoviíním
3.Požádá-li o to písemněčlenzastupitelstvaobce,posoudístarostaobcezařazeď jeho
požadovaného
bodu do programunejbližšího
zaseďániZo. Nevyhoví-li,musínawhovateli
sdělit důvodynezašazeníjeho
náwhu do programujednaní.TrváJi navrhovatelna projednrání,
roáodne o tom Zo hlasovánímpřímona veřejnémzasedéníZoy
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Průběh zasedání zastupitelstva obce
I. Zasedániřídí zpravidla starosta. Řízením zasedinimůŽe starosta pověřit takémístostarostu
nebo jiného členaZo (dá|e jen předsedající).
2. Předsedaj ícítidíhlasováníjehožqýsledek zjišťujea hlásí zapisovateli, dále vyhlašuje,
ukončujea přerušuje zasedání'dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný pruběh. Není.li
pťtzahájerujednánípřítomna nadpolovičnívětšinavšech členůZo, ukončípředsedající
zasedánía starosta svolá do 15 dní novézasedániZo k témuŽprogÍamu.
3.Y zahajovacíčásti zaseďénipředsedajícíprohlásí, že zasedénizastupitelstva obce bylo
řádně svoliíno a vyhlášeno, konstatuje nadpolovičnívětšinu členůZo,urěí zapisovatele a dva
členy z obecníhozastupitelstvajako ověřovatele zápisu z tohoto jednríní,dá schválit
návrhovou komisi, program jednránía opatření,zda diskuse bude probíhatke kaŽdémubodu
n|ášť. Potom sdělí,jestli byl ověřen zápis zpředchozího jedntíní,kde byl uložen k
nahlédnutía jaké nrímitkybyly proti němu podany zÍaďěIeniZo.
4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky
uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
5. Zápis z pŤedchozíhojednráníje při zaseďéníZo vy|oženk nahlédnutí.
6. Úvodní slovo k hlavním zprávám'uvede předkladatel.
7. Do rozpraw se přihlašují účastníciveřejného zaseďáni zvednutím ruky v jeho pruběhu.
Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse, musí být uděleno slovo tomu členuZo,kteý
nanita nedodrženíjednacího řádu, nebo platných právních předpisů.
8. Starosta předkládá ZO tozhodnutí v otÁzkac,hsamostatnépůsobnosti,jehoŽ ýkon byl
starostoupozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnitpředkládaný
náwh. ZO o něm roáodne hlasováním.
9. Zastupitelstvo obce můŽev pruběhu zasedéníhlasováním bezrozptavy body pořadu
přesunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma, nebo i více bodům.
10. Do diskuse se mohou členovéZo přihlásit jen do konce rozpÍaw.
11. Nikdo, komu předsedajícíneudělil slovo, nemůžese ho ujmout.
12. Zastupitelstvo obce se můŽeusnéstna omezujícíchopatřeníchpodle pruběhu jedniíní,
např.
. nikdo nemůŽehovořit v téževěcivíce než dvakrát
. doba diskusního vystoupení se omgzuje (minimálně však na 5 minut a u předkladatele na 10
minut)
- technické poznámky se zkracují na dobu 3 rninut

13.Náwh na ukončení
rczpraw můŽepodatkteýkoliv č|enZo a o jeho návrhunechá
předsedající
hlasovatbez rozpravy.
14.občanobce,který dosáhlvěku 18 let, má právo vyjadřovatnazasedánízastupitelstva
obce svéstanoviskok projednávané
věci před hlasovráním
členů
zastupitelstva.
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Pffprava usnesenízastupitelstvaobce
1. Návrh usnesení,předkládaný návrhovou komisíZo ke schválení,vychazíze zptáv
projednávanýchtímtoorgánema z diskusečlenů
zastupitelstva.
2. Usnesenímusíobsahověodpovídatvýsledkůmjednání,závěry,opatřenía způsobkontroly
musíbý v usneseníformuloviányvelmi přesně,stručně,
adresně,s termínyosobní
odpovědnostíza splněníukládanýchúkolů.
3. Usnesenímzastupitelstvase ukladajíúkolyv otáykáchsamostatné
působnostistarostovi,
jiným členům
zastupitelstva,qiborum, komisím,popřípaděi pracormíkům
obecníhouřadu.

se
Hlasování
1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet'je-li přítomna nadpolovičnívětšinavšechjeho
členů.
2.Yyžadýe-li povaha usnesení,aby zasedáni Zo hlasovďo o jednotliých bodech
navrŽenéhousnesení,stanovíjejich pořadí pro postupnéhlasovrínípředsedající.
3. Pokud byly uplatněny pozměňujícínávrhy, dá předsedajícíhlasovat nejprve o těchto
změnách a potéo ostatníchčástechnávrhu usnesení.
4. V případě, žeje předloŽen náwh na usneseď v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo
nejprve o variantě doporuěenénáwhovou komisí. V případě uplatněníprotináwhu, hlasuje se
nejdříve o tomto protináwhu. Schválením jednévarianty se povaŽujíostatnívananty za
.
nepřijaté.
5. JestliŽe předložený návrh nezískal při hlasovárrípotřebnou většinu,můŽese zastupitelstvo
obce na návrh starosty, nebo předsedajícíhousnéstna dohadovacímřízení.Předsedající
v tomto případě wTve ěleny Zo, aby ještějednou zvéůIisvérozhodnutí.Nezíská-li upravený
návrh většinu' prohlásí řídícíschůzenávrh zaoďmítnuty.
6. Nepřijme-li zastupitelstvo nawŽegéusnesení,ani žádnouz jehopředloženýchvariant,
odložípředsedajícíhlasování o tomto usnesenína následuj ícízaseděni ZO.
7. Hlasování se provádí veřejně zdviženímruky pro návrh nebo proti návrhu. Hlasování se lze
i zdržet.Usneseníje přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviění většinaze všech členůZo.

8. Usnesení ZO aobecně závaznévyhlášky podepisuje starostaspolu s místostarostou.
9. Zveřejnění usnesenízastupitelstva obce se provede vyvěšenímna uřední desku.

s10
Dotazy členůzastupitelstvaobce
1. ClenovéZo mqí právo vznášetdotary,připomínky a podnětyna starostu,dalšíorgrány
obce, na pracovníkyobecníhouřadu a vedoucí orgatizacía zařízenízšizených nebo
za|oženýchobcía požadovatod nich vysvětleníve věcech,kterésouvisejís ýkonem funkce
členaZo.Totéžprávo má starostavučivýšeuvedeným.
2. Na ďotazy a připomínkyodpovídáďotazovanýbezodkladně.Na připomínky,jejichžobsah
vyžaďujeprošetření
neboprovedeníjinéhoopatření,odpovípísemně,nejdélevšakdo 30 dnů.
3. Souhrnnou zprávu o výízeru připomíneka dotazipředkládá starostaobce zastupitelstvu
obce najeho následujícímzasedáni.
Pokud tazate|vyjádřív tétosouvislostinespokojenost
jeho
s výízením
dotazu,zaujímáktomu konečné
stanoviskozasfupitelstvoobce.
4. UplatněnédotazynajednáníZo aodpovědina ně se zaznamenávajívzápise aje o nich
a jejich vyřízeruvedenaevidenceu obecníhouřadu.
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Péčeo nerušenýprůběh zasedání
1. Nikdo nesmí rušitpruběh zasediáníZo, předsedajícímůževykéaatze zasedacímístnosti
rušitelejednání.
2. Nemluví-li řečníkk věci, nebo překroěíli stanovený ěasoqý limit, můŽedotyěnému
předsedajícíodejmout slovo - viz $ 7, odst. 11.

s12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
Předsedajícíprohlásí zasedáníza ukončené,byl-li program jedftínívyčerprína nikdo se již
nehlásí o slovo. RorměŽ prohlásí zaseďáruza ukončené,klesl.li v pruběhu jednání poěet
přítomných členůZo podpoloviění,většinu,nebo z jinýchzávažných důvodůa to zejména
jednání. Starosta v těchto případech
tehdy, pokud nastaly skutečnosti,znemoŽňujícínerušené
svolá zasedáníke zbývajícímuprogramu Znovll a to nejpozději do l5 dní.

s13
Pracovní komise
1. Pro přípravu stanovisek aexpertizmůŽe Zo zříditpracomí komise. Do těchto pracovních
komisí Zo navrhýe svéěleny a podle potřeby dalšíodbomíky a experty.
2. Funkce pracovních komisí končísplněním,nejpozději skončenímzasedáníZo, kteremu
komise předloŽila poŽadovanéstanovisko.

s14
OrganizačnětechnickézáiežitostizasedáníZO
1. o pruběhujednrání
ZO sepořizuje zápis,za jehožvyhotovení
odpovídástarostaa
místostarosta.
jednotlivých
obecníuřad vede evidenciusnesení
zaseďéní
a soustřeďuje zprávy
o jejich plnění.
2. Schválenýzápis dosvědčuje
je i přesněformulovanýobsah
pruběhjednání,jeho součástí
usnesení.
Nedílnousoučástí
zápisuje vlastnoručně
podepsanálistina přítomných,návrhy
aďotaza podanépři zasedrání
písemně.
3. Zapísz jednáníZO musíobsahovat:
- datuma místojednaní
- hodinu zahájenía ukoněení
- dobu přerušení
- jménazapisovatele,určenýchověřovatelůzápisu a jménaschválenýchčlenů
návrhové
komise
- jménaomluvenýchi neomluvenýchč|eniZo
- program zasedéní
. průběhjednáníarczptaw sejményřečníků
- podanénávrhy, ďotazya připomínky
. ýsledek hlasování
- schválenézněníusneseď
- dalšískuteěnosti,kteréby se podle rozhodnutíělenůzastupitelstvaobce měly stát součástí
zápisu
4. Zápísse vyhotovujedo 10 dnůpo skoněenízasedáníZo apodepisujejej starostanebo
místostarosta
a určeníověřovatelé.
Musí byt uloženna obecnímuřaduk nahlédnutí.
Po
uplynutí5 letje předránokresnímuarchívuk archivaci.
5. o nrímitkáchčlenaZo ptoti zápisu roáodne nejbliŽšízasedánízastupitelstva
obce.

sls
Zabezpečení
a kontrola usnesení
1. Výbory a komise zastupitelstvaobce opatřenísledujía kontrolujívýsledkyplněnína
úsecíchspadajících
do jejich působnosti
2. Souhmnoukontrolu plněníusneseníprovádístarostaobce a informuje na následujícím
zasedánizastupitelstvaobce o jeho plnění.
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