
JEDNACÍ ŘÁD  

Jednací řád zastupitelstva obce Hamr na Jezeře 

 

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Hamr na Jezeře se usneslo podle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecním zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen úplného znění zákona o obcích, vydat 

následující jednací řád : 

§ 1 

Úvodní ustanovení  

 

Jednací řád upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a další náležitosti včetně kontroly 

plnění usnesení a úkolů. 

 

ZO se řídí Zákonem o obcích č.128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších změn a 

předpisů a při svých jednáních postupuje podle jednacího řádu schváleného dne 27. listopadu 2006. 

   

 

§ 2 

Svolávání ZO 

 

ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání ZO se koná v územním 

obvodu obce. Zasedání ZO svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání ZO, 

požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se koná nejpozději do 

21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu. 

 

Nesvolá-li starosta zasedání ZO podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZO. 

   

 

§ 3 

Příprava ZO 

 



Přípravu jednání ZO organizuje starosta a místostarosta v součinnosti se členy ZO, výbory a komisemi, 

případně s orgány nebo organizacemi, jejichž činností se jednání ZO bude zabývat. 

 

Vyžádají-li si to okolnosti, musí být projednávané materiály připraveny a podloženy odbornou 

expertizou. Projednávané materiály musí být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

 

Místo, doba konání a navržený program jednání ZO se zveřejňuje na úředních deskách obecního 

úřadu alespoň 7 dní předem a dále způsobem v místě obvyklým - na webových stránkách obce Hamr 

na Jezeře. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZO mají 

jeho členové a výbory. O zařazení návrhů přednesených na program jeho jednání rozhodne ZO. 

 

Členům ZO bude doručena písemná nebo e-mail pozvánka s programem a dle možností budou 

zaslány dostupné materiály k uvedenému programu. Tyto popř. další potřebné materiály k jednání si 

budou moci členové ZO opatřit v pracovní době na Obecním úřadu. 

   

 

§ 4 

Zasedání ZO 

 

Zasedání ZO je vždy veřejné a z tohoto je možné pořizovat audio a nebo video záznam. 

 

Jednání řídí starosta, místostarosta nebo pověřený člen ZO a členové ZO jsou povinni se zúčastnit 

každého jednání. V případě neúčasti jsou povinní omluvit svou neúčast předem starostovi s 

uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta. 

 

Účast na jednání zastupitelstva potvrzují členové ZO na prezenční listině, stejně jako přítomní občané 

a prezenční listina se stává přílohou schváleného zápisu ze zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Jestliže není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající 

zasedání ZO. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání, které se svolá postupem podle § 2 odstavce 1 

nebo 2 tohoto jednacího řádu. 

 



V zahajovací částí jednání předsedající konstatuje, že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna 

nadpoloviční většina členů ZO, dá schválit program jednání a nechá zvolit návrhovou komisi a 

ověřovatele zápisu z členů ZO. 

 

Jedním bodem programu jednání ZO je kontrola plnění úkolů z minulého zastupitelstva. 

 

Diskuze bude probíhat ke každému projednávanému bodu zvlášť. Vyjadřovat svá stanoviska k 

projednávaným bodům programu popř. v diskuzi, mohou dle ust. § 16 a 17 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, (obecním zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění, občané s hlášeným trvalým pobytem v 

obcích Hamru na Jezeře, Břevništi a Utěchovic a dále vlastníci rekreačních objektů na územním 

katastrálním celku uvedených obcí, kdy se přihlásí o slovo zvednutím ruky a vyčkají na udělení slova 

předsedajícím. Po udělení slova bude řečníkovi dán prostor k věcnému vyjádření stanoviska ne však 

delší než 3 minuty. Nikdo, komu přesedající neudělil slovo, nemůže se tohoto ujmout. 

 

Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou 

najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu, které není 

možno provést v průběhu zasedání, předsedající může projednávání bodu přerušit a odročit na další 

zasedání zastupitelstva. 

 

Předsedající řídí jednání tak, aby mělo věcný pracovní charakter. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani 

jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout 

slovo. Ruší-li někdo zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti. 

 

Předsedající ukončí zasedání ZO, jsou-li vyčerpány všechny body programu, a nebo v případě, že v 

průběhu jednání dojde k výraznému porušení ustanovení § 4 odstavce 7 a odstavce 9 schváleného 

uvedeného jednacího řádu . 

 

O průběhu jednání ZO se pořizuje určeným zapisovatelem zápis, který podepisuje starosta nebo 

místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený 

pořad jednání ZO, průběh a jmenovitě výsledek hlasování ZO k přijatým usnesením. Zápis, který je 

nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být podepsán ověřovateli a uložen na obecním 

úřadě k nahlédnutí. O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO. 

§ 5 

Přijímání usnesení  

 



K jednotlivým bodům programu zasedání ZO předkládá návrhy na usnesení návrhová komise. 

 

ZO hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení vždy veřejně a to zdvižením ruky pro návrh nebo proti 

návrhu a nebo se lze hlasování zdržet. O předneseném návrhu usnesení se bude hlasovat po každém 

projednávaném bodu programu a byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat 

nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. 

 

Ostatní návrhy, připomínky a podněty podává občan písemně a orgány obce je budou vyřizovat vždy 

v zákonem stanovené lhůtě písemnou formou. 

 

Usnesení ze zasedání ZO bude zveřejněno do 10 dnů ode dne vyhlášení po dobu 14-dnů na úředních 

deskách obecního úřadu a nebo na místech v obci obvyklých (webové stránky obce). 

§ 6 

Organizačně technické zabezpečení zasedání ZO  

 

Přípravu a celé organizační zabezpečení zasedání ZO zajišťují starosta a zaměstnanci obecního úřadu. 

 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje po projednání na zasedání ZO. 

 

Tento jednací řád Zastupitelstva obce byl schválen a nabývá účinnosti 27. listopadu 2006 

 

   

Podepsáni starosta obce Milan Dvořák a místostarosta obce Pavel Krejbich 


