
Z P R Á V A 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 21.12.2015 
 
 
K bodu: Námitka k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice 

konaného dne 21.9.2015 
  
 
Zprávu zpracoval: Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ 
 
Zprávu předkládá: Ing. Martin Malý, starosta města 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání a hlasování  
 

 
vyhovuje – nevyhovuje 

- námitce Ing. Bc. Roberta Zemana k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice 
konaného dne 21.9.2015  
 

pověřuje – nepověřuje 
- zapisovatelku Janu Hulešovou zajištěním úpravy zápisu ze zasedání Zastupitelstva 

města Prachatice konaného dne 21.9.2015, a to odstraněním informací Ing. Martina 
Malého, starosty města, uvedeným v bodu č. 10 „Různé“ tohoto zápisu.  
 

 
Důvodová zpráva: 

Město Prachatice obdrželo dne 8.10.2015 námitku k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města 
Prachatice (dále jen „zápis“), které se konalo dne 21.9.2015, zaslanou zastupitelem města Ing. 
Bc. Robertem Zemanem tajemníkovi MěÚ (viz příloha).  
K tomuto podání lze konstatovat, že Ing. Bc. Robert Zeman nevyužil ustanovení čl. 5 odst. 5 
Jednacího řádu zastupitelstva města (dále jen „jednací řád“) účinného od 17.12.2014, tzn. 
nepožádal stanoveným procesním způsobem o záznam do zápisu, a proto jím sdělená 
informace o problematice přeložky silniční komunikace II. třídy č. 141 Těšovice – Prachatice 
nebyla v zápisu uvedena.   
Informace uvedené starostou města v bodě č. 10 „Různé“ zápisu nebyly určeny k diskuzi 
a měly pouze formální charakter. Přesto je možné tuto záležitost vnímat tak, že výklad 
jednacího řádu může být vztažen i na tuto oblast. Nadále se jeví jako vhodné, pro odstranění 
obdobných nedorozumění, respektovat rigidnější přístup, tzn. vždy přesně oznámit, které (byť 
obecné) informace budou předmětem zápisu. 
Případné akceptování doplnění zápisu o další sdělení či informace, může prohloubit rozpor 
mezi příslušnými ustanoveními jednacího řádu a procesním postupem pořízení a ověření 
zápisu. 
Ověřovatelé předmětného zápisu Ing. Vladimír Lang a Bc. Jiří Machart po seznámení se 
všemi okolnostmi, které se týkají podané námitky Ing. Bc. Roberta Zemana a v souladu 
s argumenty uvedenými v důvodové zprávě, nedoporučují zastupitelstvu města předmětné 
námitce vyhovět. 
 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva města 
Příloha č. 2 Výpis ze zápisu usnesení ze zasedání zastupitelstva města 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 


