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Důvodová zpráva

Právo vyjádřit svůj názor patří k základním stavebním kamenům každé demokratické společnosti. Jednou 
z možností vyjádření vlastního názoru a podílení se tak na správě věcích veřejných mají občané města Prachatice 
a další oprávněné osoby dle ustanovení zákona o obcích v rámci jednání zastupitelstva města Prachatice.
 
Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice (dále jen „jednací řád“) schválený usnesením č. 112/2019 ze dne 
29.04.2019 s účinností od 29.04.2019 umožňuje oprávněným osobám definovaným v článku 5 jednacího řádu, 
vyjadřovat se v rámci stanoveného rozsahu dle ustanovení § 16 zákona o obcích do rozpravy k jednotlivým bodům 
programu po zdvižení ruky, vyjádření zastupitelů a výzvě předsedajícího.
 
Byť se jedná o zákonný přístup k potřebám občanů našeho města, skutečností je, že společnost se vyvíjí a stále 
více si uvědomuje svoji nezanedbatelnou roli v rámci žádoucí správy věcí veřejných. V komplementárním spojení 
s tímto vědomím pak stále častěji společnost, prostřednictvím svých členů, žádá být vyslyšena na místech, 
kde může ovlivňovat kvalitu svého života a podílet se, byť s omezením, na rozhodovacích procesech.
 
Současný jednací řád však umožňuje občanům vyjádřit se pouze v rámci projednávaných bodů nebo jim nabízí 
teoretickou možnost k vyslovení svých potřeb na konci jednání zastupitelstva v bodě různé. Nutno ale podotknout, 
že kromě skutečnosti, že žádný z občanů nikdy neví, kdy tato možnost nastane, končí Zastupitelstva města 
Prachatice běžně v pozdních nočních hodinách, kdy již zcela logicky nemají lidé chuť, čas a možnost vystupovat.



 
Na základě výše uvedeného se domnívám, že je povinností každého zastupitele, který složil slib, že bude konat 
vždy ve prospěch občanů našeho města, udělat vše pro to, aby v maximální míře umožnil občanům, kteří mají 
zájem zapojit se do rozhodovacích procesů, tuto snahu naplňovat.
 
V této souvislosti je tedy navrhována změna jednacího řádu a to tím způsobem, aby občané a další oprávněné 
osoby měli možnost vyjádřit své názory a potřeby v rámci každého jednání zastupitelstva před přistoupením 
k  bodům řádně schváleného programu. Tento prostor pro vyjádření by měl být v rozsahu 30 minut. 
 
Další navrhovanou změnou je zpracování harmonogramu konání zastupitelstev, který je vstřícným krokem nejen 
směrem k občanům, ale rovněž zastupitelům a vedoucím odborů, a to s ohledem na možnost plánování dalších 
aktivit a činností tak, aby nekolidovaly s jednáním zastupitelstva. Tato změna má tedy nejen potenciál redukce 
nepřítomnosti zastupitelů na jednání zastupitelstva, ale rovněž by mohla přispět ke zvýšení účasti občanů a 
tím projektivně působit na spolupodílení se občanů na záležitostech našeho města.  
 
Poslední zapracovaná změna se týká průběhu rozpravy při jednání. Po roce účinnosti tohoto předpisu byla, dle 
mého názoru, dostatečně prokázána nefunkčnost ustanovení týkající se omezení doby vystoupení jednotlivých 
zastupitelů a současně redukce těchto omezení na 2. Minuty rychlost jednání se nezvýšila (stále končí jednání 
v pozdních nočních hodinách) a naopak vyvolala mnoho sporných okamžiků, kdy nemohli vyzvaní zastupitelé již 
reagovat na předchozí dotazy. 
 
Mimo výše uvedené je faktem, že některé důležité body jednání zastupitelstva (strategický plán města, územní 
plán, nákup strategického objektu, rozpočet města) není možné projednávat v tomto režimu.
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Zastupitelstva města Prachatice (dále jen jednací řád) upravuje přípravu, svolání, 

průběh zasedání, způsob usnášení, přijímání a kontrolu plnění usnesení a zabezpečování dalších 

otázek. 

2. Zasedání Zastupitelstva města Prachatice (dále jen zastupitelstvo) jsou veřejná. 

Článek 2 

Pravomoci zastupitelstva  

1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města v souladu s § 35 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o obcích), ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon 

o obcích nebo zvláštní zákon.  

Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o věcech uvedených v § 84 a § 85 zákona o obcích. 

2. Zastupitelstvo si může vyhradit rozhodování i v dalších věcech samostatné působnosti mimo 

pravomoce vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona o obcích. 

Článek 3 

Příprava zasedání zastupitelstva  

1. Do konce ledna daného roku obdrží každý člen zastupitelstva města informativní termínový 

kalendář jednání zastupitelstva města v daném roce. Tento kalendář jednání zastupitelstva bude 

zveřejněn rovněž na webových stránkách města Prachatice.  

2. Přípravu zasedání zastupitelstva (dále jen zasedání) organizuje starosta (v jeho nepřítomnosti 

místostarosta), který určí: 

- dobu a místo zasedání, 

- způsob přípravy materiálů předkládaných k projednání zastupitelstvu (dále jen materiály), 

odpovědnost za jejich zpracování, případně zajištění stanovisek a odborných expertiz 

od příslušného orgánu, organizace či jiného subjektu. 

3. Pozvánku na zasedání obdrží zastupitelé v elektronické podobě včetně předkládaných materiálů 

prostřednictvím zabezpečeného webového portálu ve lhůtě nejméně 7 dnů před dnem konání 

zasedání. Na základě individuálních požadavků zastupitelů mohou být materiály též zasílány do 

zabezpečených e-mailových schránek zastupitelů v souladu s platnou legislativou, které jim 

Městský úřad Prachatice (dále jen MěÚ) pro tyto účely zřídí. 

4. Materiály obsahují zpravidla název zprávy, návrh usnesení a důvodovou zprávu. Případná 

související vizuální prezentace musí být (s výjimkou odůvodněných případů) rovněž přílohou 

materiálů 

5. Materiály, včetně případné vizuální prezentace, musí být zpracovány a předloženy tak, aby 

umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. 

Článek 4 

Svolání zasedání zastupitelstva 

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

2. Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva 

nebo hejtman Jihočeského kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost 

byla doručena MěÚ. 

3. Zasedání svolává starosta města, případně místostarosta města. Ke svolání zasedání může dojít 

také jiným členem zastupitelstva města v případech, kdy tak stanoví zákon. 

Pozvánku na zasedání doručuje MěÚ společně s projednávanými materiály v elektronické 

podobě nejpozději 7 dnů před dnem konání zasedání dle čl. 3 odst. 2. 
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O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání informuje MěÚ zveřejněním 

příslušných informací na úřední desce nejméně 7 dnů před konáním zasedání a dále pak 

způsobem v místě obvyklým. 

4. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se každého zasedání a v odůvodněných případech 

svou neúčast předem omluvit oznámením kanceláři starosty. 

5. Zasedání se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník MěÚ. 

6. Zasedání se v souladu s Organizačním řádem MěÚ či na pokyn tajemníka zúčastňují též 

vedoucí odborů MěÚ a na žádost starosty ředitelé organizačních složek města (městská 

policie), ředitelé příspěvkových organizací (dále jen ředitelé), zřízených městem Prachatice 

(dále jen město) a statutární zástupci právnických osob, jejichž zakladatelem je město (dále jen 

jednatelé). 

7. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných. 

8. Nesejde-li se zastupitelstvo po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, 

Ministerstvo vnitra ČR ho rozpustí.  

Článek 5 

Účast občanů na zasedání zastupitelstva  

1. Občanem města je fyzická osoba, která: 

a) je státním občanem České republiky,  

b) je ve městě hlášena k trvalému pobytu. 

2. Občan města, který dosáhl věku 18 let, má v souladu s § 16 zákona o obcích právo zejména: 

a) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k 

projednávaným záležitostem, a to včetně možnosti vyjádření svých názorů a potřeb 

vztahujících se záležitostem v kompetenci zastupitelstva města Prachatice  

b) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní 

rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, 

c) nahlížet do rozpočtu města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, 

do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení rady města, výborů zastupitelstva 

a komisí rady města a pořizovat si z nich výpisy, 

d) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo 

zastupitelstvem města; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů města, musí být 

projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, 

nejpozději do 90 dnů, 

e) podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty; orgány města je vyřizují 

bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, nejpozději do 

90 dnů. 

3. Oprávnění uvedená v odst. 2 má v souladu s § 17 zákona o obcích též fyzická osoba, která 

dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li 

tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

4. Požádá-li na zasedání zastupitelstva města o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, 

senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 

5. Ostatním účastníkům zasedání může předsedající udělit slovo na základě přijatého usnesení, 

schváleného nadpoloviční většinou členů zastupitelstva. 
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Článek 6 

Zasedání zastupitelstva  

1. Zasedání řídí zpravidla starosta města (dále jen předsedající). 

2. V úvodu oznámí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva. 

3. V případě, není-li při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina 

všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá postupem dle § 92 odst. 1 a 2 

zákona o obcích náhradní zasedání, které se koná do 15 dnů. 

4. Předsedající předloží ke schválení program, návrh na volbu společné návrhové a volební 

komise, určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Dále sdělí, zda byl ověřen zápis 

z předchozího zasedání. Předsedající informuje o námitkách členů zastupitelstva, uplatněných 

do termínu konání tohoto zasedání a rovněž informuje o plnění usnesení z minulého zasedání. 

5. Předsedající upozorní, že přítomní občané mají v souladu s čl. 5 tohoto jednacího řádu právo na 

zasedání vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem, přihlašovat se do rozpravy 

a vyjadřovat se k projednávaným otázkám, a to včetně možnosti vyjádření svých názorů a 

potřeb vztahujících se záležitostem v kompetenci zastupitelstva města Prachatice v rámci 30 

minut před projednáváním řádně schválených bodů programu jednání zastupitelstva. Začátek a 

konec výše uvedených 30 minut pro občany zahájí a ukončí předsedající. Délka jejich 

vyjádření nesmí přesáhnout dobu 3 minut, přičemž k témuž bodu nemůže občan vystoupit či 

se přihlásit do rozpravy více než dvakrát. Rovněž oznámí, že ze zasedání je pořizován záznam, 

který bude následně jedenkrát po dobu 24 hodin vysílán v kabelové televizi a následně uložen 

v kanceláři starosty města. Předsedající dále požádá všechny přítomné zastupitele a přítomné 

občany, kteří požadují záznam do zápisu ze zasedání, aby tento požadavek sdělili před 

začátkem svého vystoupení a následně svá stanoviska, názory či návrhy na usnesení stručně a 

výstižně formulovali a přesně nadiktovali či předali v písemné podobě prostřednictvím 

předložených podepsaných formulářů zapisovateli/ce. Následně zapisovatel/ka pro kontrolu 

odcituje zaznamenané stanovisko, názor či návrh na usnesení. 

6. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o skutečnostech, které byly zařazeny 

do programu a o návrzích, s jejichž zařazením do programu vysloví zastupitelstvo souhlas, 

s výjimkou skutečností, projednávaných v bodě „Různé“. 

7. Do bodu „Různé“ nelze zařadit projednání dotazů, připomínek a podnětů, jejichž řešení 

vyžaduje bezprostřední přijetí usnesení zastupitelstva.   

8. Právo předkládat návrhy k zařazení na program jednání připravovaného zasedání mají jeho 

členové, rada obce a výbory prostřednictvím jejich předsedů. O zařazení návrhů přednesených 

v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Rozšíření programu musí schválit 

nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Návrhy se předkládají na zasedání podle 

obsahu ústně nebo písemně předsedajícímu, který o nich nechá hlasovat. Vyžaduje-li to povaha 

věci (složitost, nesrozumitelnost či neurčitost předloženého návrhu), předsedající předá návrh 

společné návrhové a volební komisi, která jej projedná a předloží k hlasování zastupitelům. 

9. Přihlašování do rozpravy: 

a) členové zastupitelstva se do rozpravy přihlašují prostřednictvím hlasovacího zařízení H.E.R. 

v souladu s článkem 8 odst. 2 tohoto jednacího řádu. V případě nefunkčnosti hlasovacího 

systému (výpadek elektrického proudu, porucha hlasovacího systému apod.) se přihlášení 

provádí zdvižením ruky,  

b) přítomní občané, kteří mají v souladu s čl. 5 tohoto jednacího řádu právo vystoupit 

na zasedání, se do rozpravy hlásí zdvižením ruky. 

10. Průběh rozpravy se při jednání zastupitelstva města řídí následujícími pravidly: 

 v případě dotazů na uvolněné členy zastupitelstva, radu města a její jednotlivé členy, 

tajemníka, vedoucí odborů MěÚ, ředitele a jednatele, pozvané hosty a odborníky, kteří 
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jsou odpovědni za projednávanou problematiku, mohou tito dle povahy a složitosti 

projednávané věci odpovídat na každý jednotlivý podnět v přiměřené délce tak, aby mohl 

být položený dotaz zodpovězen přímo na zasedání. Pokud je povaha dotazů složitější, 

budou odpovědi tazatelům zaslány v písemné podobě ve lhůtě do 30 dnů, v souladu s 

ustanovením § 82 zákona o obcích, 

 technická poznámka se limituje na 1 minutu, 

 před vypršením časového limitu může předsedající upozornit diskutujícího na tuto 

skutečnost a po uplynutí stanoveného času má právo mu slovo odejmout. 

11. Kdykoliv, kromě již probíhajícího hlasování, mohou vznést členové zastupitelstva během 

rozpravy technickou poznámku. Technická poznámka obsahuje především upozornění na 

porušení jednacího řádu, legislativy, jinou procedurální záležitost či technickou stránku 

jednání. Dále může obsahovat určitou informaci, která bezprostředně souvisí s příspěvkem 

projednávaným v rozpravě (např. časový limit viz bod. č. 10). Předsedající přednostně udělí 

slovo k technické poznámce. V případě, že se řečník nevyjadřuje přímo k projednávanému 

tématu, případně překročí-li časový limit, má předsedající právo odejmout mu slovo. 

12. Předsedající uděluje slovo nejdříve členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se do rozpravy 

přihlásili, až poté přítomným občanům. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, uděluje 

předsedající slovo v pořadí, které si takové projednání vyžaduje. 

13. Nemluví-li občan k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, případně jedná a vystupuje 

tak, že je narušen průběh zasedání, může mu předsedající, po předchozím upozornění, 

odejmout slovo. 

14. Návrh na ukončení rozpravy může podat člen zastupitelstva kdykoliv, nesmí však být 

přerušován ten, kdo má udělené slovo. O tomto návrhu rozhoduje zastupitelstvo ihned, 

a to nadpolovičním počtem hlasů všech členů zastupitelstva. Slovo však musí být uděleno 

všem, kteří byli do rozpravy přihlášeni ještě před podáním návrhu na její ukončení. 

15. V případě, že si to projednání návrhu vyžádá, můžou se rozpravy zúčastnit i příslušní 

zaměstnanci městského úřadu, jednatelé a ředitelé nebo pozvaní hosté a odborníci, kteří jsou 

odpovědni za projednávanou problematiku, pokud je k tomu vyzve předsedající. 

16. Po proběhlé rozpravě ji předsedající ukončí oznámením, že byla uzavřena. Poté již zastupitelé 

či občané (viz čl. 6 odst. 9 tohoto jednacího řádu) nemají právo ucházet se o slovo 

a pokračovat tak v diskuzi. 

Článek 7 

Příprava usnesení zastupitelstva 

1. Návrh na usnesení se připravuje současně s materiály předkládanými zastupitelstvu. Za jeho 

včasnou přípravu zodpovídá předkladatel materiálu. 

2. Ke každému bodu zasedání bude zahájena rozprava a přijímáno usnesení ihned po uvedení 

tohoto bodu programu. 

3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě 

města, členům zastupitelstva, výborům zastupitelstva, tajemníkovi a jeho prostřednictvím 

vedoucím odborů MěÚ a prostřednictvím rady města ředitelům a jednatelům. V otázkách 

přenesené působnosti jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 

Článek 8 

Pozměňovací návrhy 

1. Pozměňovací návrh, protinávrh či doplnění předneseného návrhu k projednávané otázce se 

musí k návrhu vztahovat, být výstižný a podán ústní nebo písemnou formou, přičemž z hlediska 

předcházení nesrovnalostem či pochybením při jeho formulaci, je preferována písemná forma. 

V případě ústní formy je předkladatel povinen pozměňovací návrh, protinávrh či doplnění 
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předneseného návrhu k projednávané otázce výstižně formulovat a přesně nadiktovat 

zapisovatelce, která jej po záznamu následně pro kontrolu odcituje.  

 

2. Je-li pozměňovací návrh, protinávrh či doplnění předneseného návrhu tak rozsáhlý nebo 

závažný, že je nutné dodatečné posouzení, pak na návrh předsedajícího nebo některého z členů 

zastupitelstva, může být návrh po schválení zastupitelstvem odložen a zařazen do programu 

příštího zasedání. Na základě požadavku předkladatele může být návrh stažen či odložen do 

příštího zasedání bez usnesení zastupitelstva. 

Článek 9 

Hlasování 

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

2. Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení H.E.R. (Hlasovacího, evidenčního 

a řídicího systému) nebo tajnou volbou na základě usnesení zastupitelstva. V případě 

nefunkčnosti hlasovacího systému (výpadek elektrického proudu, porucha hlasovacího systému 

apod.) se hlasování provádí zdvižením ruky. V individuálních případech zastupitelé na 

nefunkčnost svého hlasovacího zařízení neprodleně upozorní a následně jsou předsedajícím 

vyzváni k hlasování zdvižením ruky. Tato forma hlasování je zaznamenána do zápisu 

ze zasedání zastupitelstva. 

3. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě, je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech členů zastupitelstva. 

4. Usnesení, které bylo přijato, může být opět projednáno za předpokladu, že o to požádá člen 

zastupitelstva, starosta či rada města a zastupitelstvo s tím vysloví nadpoloviční většinou hlasů 

všech jeho členů svůj souhlas. Novým hlasováním může být zrušeno předchozí usnesení 

a nahrazeno novým. 

5. Bod programu, k němuž nebylo přijato usnesení pro nedostatečný počet hlasů (tzn. usnesení 

nevzniklo), může být opět projednán za předpokladu, že o to požádá člen zastupitelstva, 

starosta či rada města a zastupitelstvo s tím vysloví nadpoloviční většinou hlasů všech jeho 

členů svůj souhlas. 

Článek 10 

Dotazy členů zastupitelstva 

1. Člen zastupitelstva má v souladu s § 82 zákona o obcích při výkonu své funkce právo: 

a) předkládat zastupitelstvu města, radě města, výborům a komisím návrhy na projednání, 

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy 

výborů, na statutární orgány právnických osob a na vedoucí příspěvkových organizací 

a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet 

do 30 dnů, 

c) požadovat od zaměstnanců města zařazených do MěÚ, jakož i od zaměstnanců právnických 

osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem 

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

2. Zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá předsedající zasedání na jeho následujícím 

zasedání. 

3. Dotazy vznesené na zasedání, které nebyly přímo zodpovězeny, se zaznamenávají v zápise 

v souladu s článkem 6 odst. 5 tohoto jednacího řádu. 

Článek 11 

Zápis a audiovizuální záznam 

1. O průběhu zasedání se pořizuje písemný zápis a audiovizuální záznam. O této skutečnosti 
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informuje předsedající v úvodu zahájení zasedání (viz článek 6 odst. 5 tohoto jednacího řádu). 

Audiovizuální záznam bude jedenkrát prezentován ve vysílání kabelové televize a uložen 

k nahlédnutí na MěÚ. 

Audiovizuální záznam ze zasedání bude zveřejněn na webových stránkách města vždy 7 den 

po konání zasedání.  

2. V zápise se uvádí den a místo zasedání, počet přítomných členů zastupitelstva, schválený 

program zasedání, podané dotazy a návrhy v souladu s čl. 6 odst. 5 tohoto jednacího řádu, 

průběh a výsledek hlasování (jmenovitě) a přijaté či nepřijaté návrhy usnesení.  

3. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání a podepisují jej starosta nebo 

místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je na MěÚ uložen k nahlédnutí a k archivaci 

v kanceláři starosty a bude předložen na následujícím zasedání. 

4. V případě odmítnutí podepsání návrhu zápisu kýmkoli z určených ověřovatelů, budou výhrady 

ověřovatele zaznamenány do zápisu včetně uvedení důvodů odmítnutí. Je-li ověřovatel členem 

zastupitelstva, budou výhrady vyřízeny v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích, tzn., 

zastupitelstvo svým usnesením rozhodne na jeho nejbližším zasedání o tom, zda jsou výhrady 

odůvodněné či nikoliv. V tomto případě usnesení zastupitelstva nahrazuje podpis příslušného 

ověřovatele. 

5. Zápis se rozesílá nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení zasedání.  

 Zápis obdrží  - členové zastupitelstva  

- tajemník MěÚ 

- vedoucí odborů MěÚ 

- ředitelé organizačních složek města (městská policie) 

- ředitelé příspěvkových organizací města, zřízených městem 

- jednatelé právnických osob, jejichž zakladatelem je město 

Zápisy budou rovněž zveřejňovány v upravené elektronické podobě na www stránkách města 

(v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše ve znění pozdějších předpisů). 

6. O případných námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne zastupitelstvo na svém 

nejbližším zasedání usnesením (viz čl. 6 odst. 4 tohoto jednacího řádu).  

Článek 12 

Zabezpečení a kontrola plnění usnesení 

1. Plnění usnesení zastupitelstva uložených MěÚ zabezpečuje tajemník prostřednictvím 

pracovníků MěÚ. 

2. O plnění usnesení zastupitelstva podává předsedající zprávu na nejbližším zasedání. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva č. XXX/2020 dne 03.06.2020 a nabývá 

účinnosti dne 03.06.2020. 

2. Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje platnost stávajícího jednacího řádu ze 

dne 29.04.2019. 

3. Případné změny či doplnění jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo. 

 

 

Ing. Martin Malý PaedDr. Jan Klimeš Miroslav Lorenc 

starosta města místostarosta města místostarosta města 


