
J e d n a c í  ř á d  

zastupitelstva obce Velké Přílepy 

 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy (dále jen „zastupitelstvo“) usneslo se podle § 96 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), na tomto svém jednacím 

řádu: 

čl.1 

Úvodní ustanovení 

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolávání, průběh zasedání, usnášení, kontrolu plnění a 

další otázky spojené s působením zastupitelstva. 

 

čl.2 

Svolávání zasedání 

1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání 

zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce.  Zasedání zastupitelstva obce svolává 

a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o 

to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva 

obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. 

2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, 

popřípadě jiný člen zastupitelstva obce. 

3) Zasedání zastupitelstva svolává starosta nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání. Požádá-li 

o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat 

zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů. 

4) Zasedání zastupitelstva je veřejné. 

 

čl.3 

Organizační struktura zasedání 

 

1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta podle programu, který stanoví zejména 

dobu a místo zasedání, pořadí a název projednávaných bodů a další důležité skutečnosti. 

2) Návrhy starosty, výborů a členů zastupitelstva se předkládají písemně v počtu 1 výtisku 

prostřednictvím obecního úřadu nejméně 10 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva, aby 

mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání. S ohledem na povahu věci lze 

návrhy předkládat též ústně na zasedání zastupitelstva. 

3) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před 

zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě 

obvyklým. 

4) Zastupitelé obce obdrží podklady k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva 

elektronicky (e-mailem) včetně návrhu usnesení, nejpozději 7 dni před zasedáním 

zastupitelstva. Za zaslání podkladů jsou zodpovědní předkladatelé jednotlivých 

projednávaných bodů. 

 

čl.4 

Účast členů zastupitelstva na zasedání 

 



1) Členové zastupitelstva jsou povinni účastnit se každého zasedání, jinak jsou povinni se 

omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá 

starosta. 

2) Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva svým podpisem do listiny přítomných. 

 

 

čl.5 

Program zasedání 

 

1) Na zasedání zastupitelstva se může jednat o bodech, které byly dány na program, a o dalších 

navržených bodech, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. 

2) Starosta sdělí návrh programu zasedání při jeho zahájení. O něm či o námitkách proti němu 

rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

3) Požádá-li o to člen zastupitelstva, projedná s ním starosta zařazení navrhovaného bodu do 

programu nejbližšího zasedání. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho 

návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o zařazení navrhovaného 

bodu zastupitelstvo. 

4) Jako první bod programu zařadí předsedající vždy správu o své činnosti za období uplynulé 

od minulého veřejného zasedání, a zprávu o činnosti výborů zastupitelstva, pokud o to jejich 

předsedové požádají. 

5) Jako druhý bod zasedání zařadí předsedající vždy kontrolu plnění úkolů uložených v usnesení 

z předchozího zasedání. 

 

čl.6 

Zahájení zasedání 

 

1) Zasedání řídí předsedající, kterým je zpravidla starosta. Zastupitelstvo si může zvolit pracovní 

předsednictvo. 

2) Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání 

a dbá na to, aby mělo věcný průběh. Není-li při jeho zahájení nebo v jeho průběhu přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů nové 

zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu. 

3) V zahajovací části předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatuje 

přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů a dá schválit program zasedání. Dále nechá zvolit 

návrhovou komisi a ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Oznámí také, jaké námitky byly 

podány proti zápisu z minulého zasedání. 

4) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání vyložen k nahlédnutí. Zápis, proti němuž nebyly 

podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich 

zastupitelstvo po vyjádření ověřovatele. 

 

 

čl.7 

Projednávání bodů programu 

 

1) Do rozpravy k jednotlivým bodů programu se po úvodním slově předkladatele přihlašují 

členové zastupitelstva zdvižením ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být 

uděleno slovo tomu členu zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo 

platných právních předpisů. V takovém případě musí namítající konkretizovat právní předpis 

nebo usnesení. 

2) Zastupitelstvo může k jednotlivým bodům hlasovat bez rozpravy, projednané body programu 

přesunout nebo sloučit rozpravu k více bodům programu. Zastupitelstvo se může v průběhu 

zasedání usnést na omezujících opatřeních rozpravy, např. nikdo nemůže k jednomu bodu 

mluvit více než dvakrát, omezuje se doba příspěvku do rozpravy na maximálně 5 minut apod. 



3) Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva přihlásit a ujmout se slova pouze do konce 

rozpravy. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 

4) V rozpravě mohou kromě členů zastupitelstva vystupovat ostatní osoby přítomné zasedání 

(občané obce, předsedové komisí, vedoucí organizačních složek obce, přizvaní odborníci 

apod.) pouze výjimečně v případě, že to nezbytně vyžaduje povaha projednaného bodu nebo 

veřejný zájem. Pro takovouto součást rozpravy platí ustanovení odst. 1-3 přiměřeně. 

5) Požádá-li o slovo v rozpravě člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo 

zástupce orgánu kraje, musí mu být vyhověno. 

 

čl.8 

Usnesení 

 

1) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly 

musí být v usnesení formulovány stručně a adresně. V ukládací části usnesení musí být u 

jednotlivých bodů uvedena osoba zodpovědná za splnění úkolu a termín jeho splnění, u úkolů 

dlouhodobých a trvalých i kontrolní termín. 

2) Návrh usnesení se provádí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, pokud není zákonem 

stanovena jiná forma zveřejnění, a to do 10 dnů od ukončení zasedání. 

 

čl. 9 

Hlasování 

 

1) Zastupitelstvo je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

2) Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o nich a poté o 

ostatních částech návrhu. 

3) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo 

nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu se nejprve 

hlasuje o těchto protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly uplatněny. Schválením jedné 

varianty se ostatní varianty považují za neschválené. 

4) Hlasování se provádí veřejně, pokud zastupitelstvo nerozhodne o tajném hlasování. Veřejné 

hlasování se provádí zdvižením ruky pro nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. 

5) K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. 

6) Ne příjme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení nebo žádnou z předložených variant, 

konstatuje se tato skutečnost v zápisu o průběhu zasedání. 

 

čl.10 

Dotazy členů zastupitelstva 

 

1) Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a 

podněty na starostu, na předsedy výborů a komisí, na statutární orgány právnických osob, 

jejichž zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, 

které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. 

2) Dále má právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od 

zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které 

souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 

 

čl.11 

Péče o nerušený průběh zasedání 

 

1) Nikdo nesmí rušit zasedání zastupitelstva. Předsedající může rušitele zasedání napomenout, 

v případě neuposlechnutí jej vykázat ze zasedací síně. Pokud nelze kvůli rušení zajistit věcný 



a důstojný průběh zasedání, je předsedající oprávněn zasedání přerušit na dobu nezbytně 

nutnou ke zjednání nápravy. 

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající 

odejmout slovo. 

 

 

 

čl.12 

Ukončení zasedání 

 

1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, 

a. byl-li program vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo 

b. klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu 

c. z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující obnovit 

nerušené jednání po jeho přerušení ve smyslu čl.11 odst.1. 

2) Pokud bylo zasedání ukončeno podle ustanovení odst. 12) písm. b. a c. , je starosta povinen 

svolat náhradní zasedání znovu do 15 dnů. 

 

čl.13 

Zápis 

 

1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarosta a určení ověřovatelé. Za vyhotovení zápisu zodpovídá starosta, který rovněž 

vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. 

2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním 

úřadě k nahlédnutí. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných 

členů zastupitelstva a schválené písemné materiály k projednaným bodům. 

3) V zápisu se uvádí: 

a. den a místo zasedání 

b. hodina zahájení a skončení včetně případné doby přerušení 

c. jména ověřovatelů zápisu 

d. jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva 

e. program zasedání 

f. průběh rozpravy 

g. podané návrhy 

h. výsledek hlasování 

i. schválené znění usnesení 

j. další skutečnosti, které zastupitelstvo hlasováním určí jako součást zápisu. 

 

čl.14 

Závěrečná ustanovení 

 

 Další oblasti působnosti zastupitelstva, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí 

zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

čl.15 

Účinnost 

 

1) Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Velké přílepy na svém zasedání dne 

18.12.2002. 

2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2003 

 

čl.16 



Zrušovací ustanovení 

 

Ke dni účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje Jednací řád zastupitelstva obce Velké Přílepy ze 

dne 26.1.1999. 

 

 

  starosta     místostarosta 

 

 

 


