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Předmět zprávy

Revokace usnesení zastupitelstva města Prachatice č. 87/2019 ze dne 8.4.2019.
Uložení zapracování veškerých předložených změn tajemníkovi Městského úřadu Prachatice.

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) revokuje

po projednání a hlasování usnesení zastupitelstva města Prachatice č. 87/2019 ze dne 8.4.2019.

2) ukládá

po projednání a hlasování tajemníkovi Městského úřadu Prachatice zapracování veškerých předložených změn do 
stávajícího Jednacího řádu Zastupitelstva města Prachatice včetně změn identifikovaných na základě legislativních 
potřeb a jeho opětovné předložení na nejbližším jednání Zastupitelstva města Prachatice.

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. 87/2019 ze dne 
8.4.2019 účinný od 8.4.2019 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. Jedná se tedy o naprosto standardní postup 
uplatňovaný na poli jednání mnohých zastupitelstev.
 
Skutečností ale 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. Avšak vzhledem ke 
skutečnosti, že žádný z občanů neví, kdy tento bod nastane a vzhledem k možnému časovému vytížení nemá 



prostor čekat např. 8-10 hodin na svoji příležitost.
 
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.  
 
Současně opětovně dodávám, že aktuální Jednací řád zastupitelstva města Prachatice schválený usnesením 
zastupitelstva města Prachatice č. 87/2019 ze dne 8.4.2019 je v článku 6 bodě 7 v přímém rozporu s nálezem 
Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2002, sp. zn. IV. ÚS 331/02 (publikovaného pod č. 113 ve Sbírce nálezů a usnesení 
Ústavního soudu č. 27).
 
 
Návrh konkrétních doplňujících změn Jednacího řádu zastupitelstva města Prachatice
Článek 5, odst. 2, písm. a)  se nahrazuje souvětím “ 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“.
 
Článek 6, odst. 5 se doplňuje za úvodním souvětím větou „ , 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“
 
Článek 3, před odst. 1 se doplňuje nový odst. 1 ve znění „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.“ Následující číslování 
odstavců článku 3 se zvyšuje o 1.
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