
 

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice 

 
Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením § 96, zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“) na svém jednacím řádu: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

      

1.1. Obecné zásady jednání zastupitelstva (svolávání zasedání, povinnosti a práva členů 

zastupitelstva, pravomoci zastupitelstva města, usnášeníschopnost, vznik usnesení, uplatňování práv 

občanů obce, náležitosti pořízení zápisu o průběhu jednání a jeho uložení) jsou upraveny zákonem 

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). 

 

1.2. Jednací řád upravuje podrobnosti o jednání zastupitelstva (příprava jednání zastupitelstva a 

podkladových materiálů, průběh zasedání, projednávání jednotlivých bodů – průběh rozpravy, 

technický způsob hlasování a přihlašování do rozpravy, způsob omluvy zastupitelů z neúčasti na 

zasedání, pořádková opatření, pořizování záznamů, možnost přerušení zasedání, vyhotovení zápisu 

a usnesení, způsob jejich zveřejnění, kontrolu plnění usnesení a pravidla uplatňování práv občanů). 

 

Článek 2 

Příprava jednání zastupitelstva 

 

2.1.  Za přípravu jednání je zodpovědný starosta města. Vedle povinností daných zákonem  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dále zajišťuje: 

- schválení návrhu programu jednání radou města  

- vypracování písemných podkladů k jednotlivým bodům dle Nařízení tajemníka o určení 

termínů pro přípravu materiálů pro jednání rady města (dále jen „RM“) a zastupitelstva 

města (dále jen „ZM“) a jejich obsahu, které do programu jednání navrhla rada města 

- doručení pozvánky na jednání, návrhu programu a písemných nebo elektronických  

podkladů pro jednání členům zastupitelstva nejpozději 7 kalendářních dní před začátkem 

jednání a zveřejnění těchto materiálů na webových stránkách města  

- účast nečlenů zastupitelstva, vždy tajemníka městského úřadu (dále jen „MěÚ“) a vedoucích 

jednotlivých odborů, dále dle potřeby velitele městské policie, vedoucích pracovníků škol, 

institucí či společností, jejichž záležitosti budou na zastupitelstvu projednávány nebo 

interpelovány. 

 

2.2. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. o obcích  na úřední desce městského úřadu 7 dní před 

jeho zasedáním. 

 

2.3. Náležitosti podkladů pro jednání zastupitelstva jsou upraveny  interním předpisem o určení  

termínů pro přípravu materiálů pro jednání RM a ZM a jejich obsahu, který stanovuje termín 

odevzdání materiálů do sekretariátu starosty nejpozději do pondělí 11.00 hodin předcházejícího 

týdne určeného pro zasedání zastupitelstva a náležitosti dle vzoru zpracování materiálů: 

- název materiálů 

- návrh usnesení 

- informaci o projednávané záležitosti 

- vyjádření MěÚ, komisí RM, výborů ZM, dotčených odborů úřadu – dle potřeby  

- vyjádření předkladatele 

- datum vypracování, jméno předkladatele a autora podkladů. 



Zastupitel odevzdává návrh k zařazení na pořad jednání zpracovaný dle uvedeného vzoru 

nejpozději do pondělí 11.00 hodin předcházejícího týdne určeného pro zasedání zastupitelstva. 

Občan předloží žádost k projednání jeho záležitosti s dostatečným předstihem před zasedáním 

poslední rady před zastupitelstvem, která schvaluje program zastupitelstva tak, aby materiál mohl 

být zpracován a předložen na jednání rady příslušným předkladatelem. 

 

Článek 3 

Pořad jednání zastupitelstva 

 

      -     zahájení jednání  

- schválení programu 

- schválení ověřovatelů zápisu  

- kontrola usnesení 

- zprávy výborů ZM 

- informace starosty a tajemníka úřadu 

- vystoupení občanů   

- projednávání jednotlivých bodů schváleného programu 

- různé 

- interpelace a diskuze zastupitelů  

- ukončení jednání 

 

Článek 4 

Průběh jednání zastupitelstva 

 

4.1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, místostarosta nebo pověřený člen RM, ustavujícímu 

zasedání nově zvoleného zastupitelstva předsedá dosavadní starosta, případně nejstarší člen 

zastupitelstva do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta (v dalším textu předsedající). 

V případě jeho nepřítomnosti nebo na návrh starosty pověří zastupitelstvo vedením zasedání 

některého svého člena. 

 

4.2. Předsedající zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání, vyhlašuje přestávku, řídí hlasování a 

vyhlašuje jeho výsledek. Navrhuje zastupitelstvu přerušení zasedání.  

 

4.3. Předsedající řídí projednávání jednotlivých schválených bodů programu následujícím 

způsobem: 

- uvedení materiálu předkladatelem, ten může být zastoupen předsedajícím nebo tajemníkem 

městského úřadu - stručná informace k projednávanému materiálu 

- vyjádření stanoviska občanů obce k projednávanému bodu dle ustanovení §16, odst. 2, písm. 

c) zák. o obcích a vyjádření stanoviska občanů obce k návrhu rozpočtu obce a 

k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok dle ustanovení §16, odst. 2, písm. d) 

zák. o obcích. Přednost dostane občan, který se k vystoupení přihlásí písemně u 

zaměstnance MěÚ, který sleduje přítomnost členů zastupitelstva. Tento úředník při 

přihlášení občana ověří jeho zákonné právo na vystoupení při jednání zastupitelstva na 

základě předložení průkazu totožnosti nebo dokladu o vlastnictví nemovitosti (dle § 16 a 17 

zákona o obcích). Občan, který se přihlásí až v průběhu rozpravy projednávaného bodu, 

prokáže své právo vystoupit předsedajícímu odpovídajícím způsobem. Délka vystoupení 

občana je omezena na tři minuty k jednomu bodu programu. Občan může vystoupit 

k projednávané záležitosti pouze jednou. Starosta může odejmout občanovi slovo, pokud se 

nevyjadřuje k záležitosti projednávané zastupitelstvem nebo pokud překročí stanovený 

časový limit 

- diskuse zastupitelů k dané problematice, které se mohou účastnit i tajemník a další 

zaměstnanci MěÚ.  Do diskuze se mohou členové zastupitelstva přihlásit pouze do ukončení 



rozpravy 

- hlasování o návrhu na řešení dané problematiky – usnesení 

- zastupitelstvo může na návrh jeho člena rozhodnout o ukončení rozpravy k projednávanému 

bodu. O návrhu na ukončení diskuse dává předsedající hlasovat ihned, možnost přihlásit se 

do rozpravy končí okamžikem podání návrhu na ukončení diskuze.  

 

4.4.  Technický postup jednání 

- o slovo se zastupitelé přihlašují elektronicky použitím tlačítka diskuze, předsedající jim 

uděluje slovo podle pořadí přihlášení  

- přednostně je uděleno slovo zastupiteli, který se přihlašuje za účelem námitky na porušení 

formálních pravidel ve vztahu k projednávané věci (porušení jednacího řádu nebo platných 

právních norem) nebo navržení ukončení diskuze elektronicky použitím tlačítka technická 

připomínka), 

- občan se přihlašuje v průběhu projednávání věci zvednutím ruky nezávisle na tom, zda je 

přihlášen písemně a vstupuje do diskuze po udělení slova předsedajícím  

- na návrh předsedajícího může zastupitelstvo stanovit maximální dobu diskuzního příspěvku 

a omezit počet diskuzních vystoupení jednotlivých zastupitelů k projednávanému bodu 

programu (například ne více než dvakrát) 

- předsedající má právo diskutujícímu odejmout slovo, pokud se vystoupení netýká 

projednávaného bodu programu 

- v případě, že je předložen návrh usnesení ve více variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o 

návrhu ve variantě doporučené předsedajícím 

- byly-li uplatněny pozměňující návrhy nebo protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o 

těchto návrzích v opačném pořadí, než byly navrženy 

- v případě, že k projednávanému bodu nebylo schváleno žádné z navržených řešení, má 

předsedající právo navrhnout zastupitelstvu dohodovací řízení, dohodovací řízení vede 

starosta a účastní se ho jeden zástupce za každou volební stranu 

- hlasování s výjimkou voleb je veřejné, tajné hlasování se koná v případě, že ho vyžaduje 

nadpoloviční většina zastupitelů 

- před hlasováním předsedající oznámí přesné znění usnesení, o kterém se hlasuje 

- hlasování se provádí elektronicky použitím příslušného tlačítka.  Předsedající po ukončení 

hlasování následně konstatuje jeho výsledek.  

 

4.5.  Volby 

 

Jedná se o volbu starosty, místostarosty, rady a výborů zastupitelstva. Zastupitelstvo zvolí volební 

komisi, která je zpravidla tříčlenná. Ta ze svého středu zvolí předsedu komise, kterému předsedající 

předá řízení voleb. Volební řád je přílohou tohoto jednacího řádu. Volby jsou tajné, pokud 

zastupitelstvo nerozhodne jinak. Volební komise zhotovuje o průběhu voleb protokol, který je 

součástí zápisu z jednání zastupitelstva města. 

 

4.6. Pořádková opatření 

 

Nikdo nesmí rušit průběh a účel jednání zastupitelstva města. Předsedající může rušitele jednání z 

jednacího sálu vykázat.  

 

4.7. Pořizování záznamů 

 

Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový a elektronický záznam za účelem pořízení zápisu. 

Pořizování ostatních záznamů musí být v souladu s ustanovením § 88 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a nesmí rušit průběh a účel jednání. Elektronický záznam hlasování je součástí 

zápisu z jednání. Zvukový záznam z jednání je zveřejněn na webových stránkách města do doby 



projednání zápisu z jednání zastupitelstvem města.  

 

 

Článek 5 

Uplatnění práv občanů dle ustanovení §16 odst. 2 zák. o obcích 

 

5.1. Uplatnění práva občanů dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) a d) zák. o obcích je upraveno 

v článku 4. 

 

5.2. Právo občanů požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti 

zastupitelstvem města dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zák. o obcích může občan uplatnit v 

případě tzv. žádosti prosté písemně nebo ústně (na zasedání zastupitelstva v bodu Vystoupení 

občanů), v tomto případě je na rozhodnutí zastupitelstva, zda předloženou záležitost věcně 

projedná. V případě tzv. žádosti kvalifikované uplatní občan své právo písemně (podepsané min. 

0,5% občanů obce) a zastupitelstvo tuto žádost vždy věcně projedná a to ve lhůtě stanovené 

zákonem. 

 

5.3. Na podání určená zastupitelstvu nebo radě obce se nevztahuje ustanovení § 16 odst. 2 písm. 

g) zák. o obcích. 

 

5.4. Občan se přihlásí k uplatnění svého práva vystoupit v bodu Vystoupení občanů písemně u 

zaměstnance MěÚ, který sleduje přítomnost členů zastupitelstva. Tento úředník při přihlášení 

občana ověří jeho zákonné právo (dle § 16 a 17 zákona o obcích na vystoupení při jednání 

zastupitelstva na základě předložení průkazu totožnosti nebo dokladu o vlastnictví nemovitosti. 

  

5.5. Občan může vystoupit v bodě Vystoupení občanů pouze jednou, délka příspěvku je omezena 

na pět minut. Předsedající může v odůvodněných případech limit stanovený pro vystoupení 

prodloužit.  Zastupitelstvo může odmítnout projednání žádosti, byla-li totožná žádost téhož občana 

již dříve projednána a nová žádost neobsahuje žádné nové skutečnosti, nebo jde-li ze strany občana 

obce o zneužívání práva podle §16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích.  

 

Článek 6 

Interpelace zastupitelů 

 

Na dotazy, připomínky a podněty zastupitelů odpovídá ten, kdo je interpelován, neprodleně. Pokud 

to není možné, pak písemně nejpozději do 30 kalendářních dní. Z interpelací jsou vyloučeny 

utajované skutečnosti, obchodní tajemství a skutečnosti upravené zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. 

 

Článek 7 

Povinnosti zastupitelů 

 

7.1. Člen zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 

a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat střet zájmů, je povinen sdělit tuto 

skutečnost před zahájením projednávání tohoto bodu. Člen zastupitelstva, který je ve střetu zájmů, 

má právo účastnit se jednání a hlasovat v dané věci. 

7.2. Člen zastupitelstva města je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města. Účast na 

jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do prezenční listiny. Zastupitel, který se nemůže 

zúčastnit zasedání, omluví svou nepřítomnost prokazatelným způsobem starostovi. Zastupitel, který 

musí opustit zasedání v průběhu jednání ZM, informuje předsedajícího. 

 

 



Článek 8 

Zajištění a kontrola plnění usnesení 

 

Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření, která zabezpečí plnění usnesení 

zastupitelstva města. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města provádí kontrolní 

výbor a informuje o ní na zasedání zastupitelstva města. 

 

Článek 9 

Zápis z jednání zastupitelstva 

 

Zápis z jednání zastupitelstva pořizuje zapisovatel (určený pracovník úřadu) dle zákona o obcích.  

V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání 

zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení a datum pořízení zápisu. Usnesení 

k jednotlivým bodům jednání jsou platná od okamžiku jejich schválení v průběhu zastupitelstva. O 

případných námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu nechá starosta hlasovat na nejbližším 

jednání zastupitelstva. Zápis je zveřejněn po podpisu starosty nebo místostarosty a určených 

ověřovatelů na webových stránkách města. 

 

Článek 10 

Přerušení a ukončení zasedání 

 

Zastupitelstvo může na návrh předsedajícího rozhodnout o přerušení zasedání (při splnění 

podmínky informování veřejnosti i na dobu kratší 7 dnů).  

Předsedající ukončí zasedání, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. 

Předsedající rovněž ukončí zasedání, pokud poklesne počet přítomných členů zastupitelstva pod 

nadpoloviční většinu. 

 

Článek 11 

Účinnost jednacího řádu 

 

11.1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

11.2. Jednací řád je pro jednání zastupitelstva města závazný.  

 

 

 

  


