
B
J
J
U
U
J
.l

JEDNacÍ ŘÁo

Rady města Vrbno pod Pradědem

člt
Úvodní ustanovení

Rada města Vrbno pod Pradědem (dále jen ,,rada města..) je ýkonným orgrínem města voblastisamostatné působnosti podle ust. $ 99 a násl. zlt<ona t,,' ízaÍ2ooo št., o řu"i"n I iii"l .,.';"g.Radě 
lisja 

je vyhrazuro ptncni rikotri.-podle ;;t""";;ll-ió, zákona o obcích. Při výkonusamostatné působnosti odpovídá rada měšta Zastupitelswu ňě.tu V.bno poo r.aaaoe- 1aáe ;"n',zastupitelstvo města..)'

Jednací řád rady města stanovuie podrobnosti ojednání rady města, upravuje základní úkoly,přípravu a svolání schůzí rady měita, praviďajějího;eanani a usnaseni.

Čl.z
Schůze rady něsta

1 . a) Schůze rady města se konaj í prav ide|ně podle plánu, pokud rada města nestanoví j inakb) Podle potřeby, zejména k proje dnáni zá;ažnýci;áiJ{ mriže bý svolrína i mimořádná schůzerady města
c) Schůze rady městajsou neveřejné

2' Schůzí rady města zúčastňuje:
a) tajemník městského úřadu s hlasem poradním
b) zapisovatelka

3. K projednání.předložených materiálů na své jednríní může rada po odsouhlasení přizvat dalšíhočlena zastupitelstva obce a jiné osoby. Ďat" ;'oo 
-řj"an 

ai prinÁi pi"Jfůo".aj"*u"komentující(zpracovatelé)projednávanýóh materjájt . ,

4, Ptátvo předkládat návtb k zařazení na pořad schůze rady obce mají její členové, komise radyměsta. tajemník a vedoucí odborů. ostatní subjekty předkládaj í své materiá|y pouzeprosťednictvím členů rady města nebo tajemníka městsrcío niuau 
' ' - -.-....*.J P

5. Písemné materiály, určené pro gchtzl raý města, se předktádají prostřednictvím kancelářetajemnfta talg aby byly k dispozici ě|enům lády města vždi 7 dní přěa ,.r,.i'i .uJv .l,tu.-^-
6. Materiály pro schůzi rady města obsahují:

a) náaev materiálu
b) jeho obsah
c) návrh usnesení a zdůvodnění
d) kdo návrh'zpracoval a kdo ho předkládá
e) s \y'm byl nálrh projednríLrr _ konzu|tovrín (komise, výbory ajejich příp. stanoviska)

' 
i:*j'':*il"*ff#1' 

musí bý zpracovány tek', aby umožnity členům rady města jejich
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Za přípravtl, lyhotovení materiálů, jejich náležitosti, obsabovou a právní bezchybnost,gramatickou správnost a celkovou úpraw-odpovídají pře;khl;lé a zpracovate|é'Materiálv orcjednání rady města předkládají ve stánoven17ch terminá"r', 
" 

t" s á'r pr.,.ti;;á"'"'.d';i1.::.

PŤedkladatelé a zpracovatelé projednají a konzultuií materiáhúkoly, nebo jichŽ s.e;;.h;.,..Jil;'it';;;;i. .iů;lilj6'řť-f*l':l"'Tm 
navrhuí uložit

c l .3
Pravid|a jednání rady města

]. Schůzi rady města řídí sta'osta vjeho nepřítomnosti místostarosta. V případě nepřítomnostlstarosty i místostarosý, můŽe.schůzi řídit i jiný tren raay. o,guiii;ni" i""í"i*á'"íář'.,r-spojené zajišťuje sekretariát tajemníka městJkéňo úřadu. "

2. Rada městaje schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
3. Po zahájení schůze rady města oznámí předsedající počet přítomných, konstatuje počet jmenovitěomluvených a neomluvených.

4' V úvodu předsedající předloží radě města návrh programu schůze rady včemě způsobu projednáníjednotlivých bodů programu, a to za přítomnosti nebo bez přitomnosti předkladatele azpracovatele materiálů kjednotlivým bodům programu.

5. Clenové radr 
1ě.st1 a tajemník městského úřadu mohou navrhnout změnu nebo doplněníprogramu o projednání neodkiadných zá|ežitosti. V těchto případech 

"zav 
'á".r'"'"ěr }}!arozinávrh usnesení. Projednaný návrh programu schvaluje raáa mosta.

ó. Předsedající uděluje kjednotliým bodům programu-slovo předkladateli pokud nebylo o způsobuprojednání radou rozhodnuto jinak. Ten v úvod'ním slovc 
"tr.arat<te.izu1e obsah podkladu a struěnězdůvodní.iím navrhované závěry. Po odpovědích pr"Jt.tuaut"t" 

"" 
prň"j'J" á"ió }r'alrpředsedající rozpravu'

7' Po skončení rozpraw oředsedající zťormu|uje závěry jednání včetně případných změnpředloŽeného návňu usnésení. PJ'd přďi.il;;r 
."l"i'Ěr"'". 

rady města nebo pracovníkem

[iui*: 
úřadu, jednání o přijetí návrhu u,n"."ni .uáy .csta se již na pokyn přidsedajícího

8. Předsedající může pověřit formulací závěrůjednání vč€tně případných změn předloženého návrhuusnesení jjného. čIena rady města nebo tajeňníka městst<ohá riiadu. ve .r"zl.j:sl"r' piň"a".r' *upředsedající některé členy rady města, popr. tajemníka, aby návrh 
"á"ě.ů 

doá;;;d;.."pi"š"iri, 
"v tomto případě přeruší schůzi rady mesia, nbbďodloŽí projádnávaní předmětného bodul

9. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednáv ání a rozhodováníurčité zá|eŽitosti mohl znamena. r1ýhodu nebo ikodu p.á nĚ.; .u-otoeho nebo osobu blízkou' profuzickou nebo právnickou osob'u, kterou 
"u,tupu.j" 

..'" 
"air"ae 

,'tonu ,,"uo lne *""ii'..,",zájmtt)' je povinen sdělit tuto skutečnost pr"a )"r'a:"'i' ..r' ůze rady -o'.., iápřip;jě.":ď,"průběhu' o tom. zda exisfuie důvod pro r,yioučení ' p."j"a'a".i"i a rozhodováni této zá]eŽitosti,rozhoduie rada města.

9.
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Čl l
Usnesení rady města a hlasování

1. Rada měst přijímá usnesení kjednotlivým bodům programu ihned pojejich projednání.

2. Návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravid|a zdvižením ruky. Z ýsledkuhlasovaní musí bý zřejmé, kdoje pro návrh' kdoje proti a kdo se hlasová ni zdrŽe|.

3. Je-li návrh usnesení předložen. ve. variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebopozměňující návrhy, hlasuje se následovně:
a) jeJi radě města předkladatelem předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách,

hlasuje rada města nejprve o- variantě doporučované předkladatelem. Schválením jedné
.. -va1ianty se považují ostatn i varianty za nepřijaté,
b) byly-li navrženy připominky nebo pozm8ňující doplnění, které nejsou do náwhu usneseniZahmuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté ; ostatních částech návrhu

4. NepřijmeJi rada města navrŽené usnesení nebo žádnou z navtžených variant, může se na návrhčlena rady v průběhu jednání vrátit k nerozhodnutému materiálu tak, že provede opakovanéhlasovaní 'k materiálu v průběhu j.ea.nreni ra!v. Předsedající také můŽá z piítomných u.iuoouitpracormí skupinu, která v pruběhujednání rady města vypiacuje nový návrh. usneseíí.

5' Jestliže se při jednání rady města objeví nové okolnosti a podmínky, které r,yžadují podstatnězměnit předložený materiál' (přínos) a návrh usnesení, může rada města rozhodnout o jeho
odložení s tím, že o věci bude jednat na své příŠtí nebo další schůzi raJý Ác.i". i:r""."áňc,*nebo tajemník městského úřadu jsou oprávněni požáÁat o Zaprotokolování svého stanoviska dozápisu, pokud je odlišnó od stanoviska rády městá.

6. JestliŽe' se při jednaní rady města projeví takové okolnosti, které způsobí, že k předloženému
materiálu (přínosu) nelze přijmout usnesení, může rada města rozhodnout o jeho staženíz programu jednání schůze.

7. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů.Usneseníje přijato, hlasujeJi pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady měst u'' " 
--'

8. Seznam materiálů, které rada města projednala, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, seuvede na závěr souhrnného usnesení rady města s textem:
''Materiály projednané radou města bez přijatého usnesení...

9. Schvá'ené usnesení, které je. souěástí zápisu z rady města, podepisuje starosta spolus místostarostou nebo jiným radním

10. Usnesení musí obsahově odpovídat výsle&ům jednán í, závěry, opatŤení a způsob kontroly musíbý.v usnesení formulovány stručně, adresně, š ter,níny a odpovědností za splnění ukIádanýchúkolů.

11. Ve zcela výjimečných a neodk|adných. případech, kdy rada města nezasedá, jeJi potřebaoperativniho Í ozhodnutí v jedn.oduché zále}it.osti' .íŽ. štu.o.tu sám nebo na návrl člena raoyměsta nebo tajemníka městského úřadu použít hlasování Áimo schuzi 'uay .l.á roň* p".rollam. Ke schválení tohoto rozhodnutí ujnesením je potřebný nadpoloviční počJ|"Jpl* 's""i,členů rady' města. Takto přijaté usnesení se vyhotávuje jako u.n","ní z mimořádné sihůze raoyměsta a má stejnou platnost.

12. Má-|i starosta Za to, že usnesení rady města v oÍázkách samostatné působnosti je nesprávné'pozastavíjeho výkon a předloží věc nejbližšímu zasedání zastupitelstvu .e.tu t,o"t'oonuii.-
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13. Usnesení rady města se doruěí členům rady města do 7 dnů.

1 .

čls
Zápis z jednání rady města

1j:dná,\í rady města se pořizuje písemný zápis. Případný zvukoý zát,o.am se uschovává jen dodoby- vyhotovení písemného zápisu. Zápiš ze ichtu:e taoy mesta otšarruje tyto údajei
a) den, místo schůze rady města a hodinu zaháiení
b) schválerrý pořad schůze rady města
c) kdo předsedal schůzi rady města
d) kdy schůze rady města by|a úončena
e) jméno zapisovatele
f) počet přítomných a omluvených členů rady města, účast dalších přítomných
g) podané 

PTh-v 
- dotazy, obsah vystouperrí zejmerra pokud blv naňt'v na zrněny nebodoplnění návrhu usnesení

h) pruběh a výsledek hlasovríní, schválené znění usnesení
i) jména určených ověřovate|ů ápisu
j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí ělenů rady města měly stát součástí zápisu

Součástí originálu zápise je i gre-ze1ěni liýina všech přítomných. originál zápisu podepisujestarosta a místostarosta nebo jiný předsedající schůze ěi úlen rady mcsta.

íáp:',.: vyhoto*je nejpozději do 7 dnů po schuzi rady a je uložen na sekretariátě starosýk nah|édnutí členům rady města.

Zápts z pÍedchozí schůze je při nrísledné schůzi rady města vyložen k nahlédnutí.

o námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.

Čl. o
Zabezpečení usnesení rady města a kontrola jeho plnění

a) kontrolu p|nění úkolů, uložených usneseními' provádí tajemník na zasediíních rady městapruběžně
b) kontrolu plnění usnesení rady města provádí kontrolní výboÍ zastupitelstva města na svýchzasedifurich

Souhrnnou evidenci usnesení rady městp vede sekÍetaÍiát starosty a odbor vnitřních věcíměstského úřadu.

Čl.z
Účast č|enů rady města na schrůzi rady města

C]""9"9..u9l města jsou povinni zúčastrrit se každé schůze rady města. NemohouJi se zezávažných důvodů schůze rady města zučastnit,jsou povi-i." o'tuuit.

9l''"q: uvedením důvodu se podávají starostovi nejpozději před schuzí rady města, neúěast načásti schůze om|ouvají členové iady mlsta př"d."dují;i;;;;ďě v průběhu schuze'

Svoji účast sfurzují členové rady města podpisem do prezenění listiny přítomných.

3 .

4.
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Ť.:jd:li se dostateěný počet členů rady města do 15 minut id stanoveného zahájení' stanovípředsedající nríhradní termín pro konríní sóhůze rady města.

čl. g
Komise rady města

Komise rady města jsou inicialivními a poradními orgríny rady města. Svá stanoviska a návrhypředk |ádají komise radě města...

Rada města jmenuje předsedy a členy komisí, popř. místopředsedy komisí' Ukládá komisím ukolyv oblasti samostatné působnosti'

Komise rady města se lyjadřují k. pře<lkládan1im materiálům radě města podle oblastí samostatnépůsobnosti, v nichž působí, se sqfon stanoviskem pripuJnJ nJu.r'.. usnesení. Stanovisko komiserady města má pro radu doporučující povahu'

Komise rady města se může obrátit na radu města s iniciativrrím návrhem v kterékoliv věci, patřícído její působnosti.

Čt. s
InformovánÍ sdělovacích prostředků

o-uýsledku jednání rady města poslg.tuje sdělovacím prosfiedkům oficiá|ní informace starostaměsta nebo radou pověřený č|en raoy.

osoby, oprálrrěné k poskytovíní on"lant"t, informací, jsou povinny respektovat zejmáraustanovení zákonač. |'06/99 Sb., o svobodném přístupu k infármacím'

Čl ro
P|nění úkolů zakladate|e a zřizovatele, výkon práva akcionáře a společnika

V 
:"'lidg s ustanovením $ 102,. odstavce 2 písm' b,c zál<ona o obcích, plní rada města vůčiprálrriclcým osobám a zařízeÍ]ím zatožeým 

""b; 
;i;;;i^ zastupitelstvem města úko'yzak|adatele nebo zřizovatele podle zv|1tnr.ctr-nieanisl: r*["íu"me r,,o:-uJy pii] '".špJ"e"""iTEPLo VRBNO '' '. o. u .ool"čnosti Techniclcýci sr"zJ ňsNo s. r. o. jako 100% v|astník ajediný akcionář.

Rozhodnutí ěiní rada města písemně Plad1é Íozhodnutí jediného spoleěníka nebo akcioniíře ječiněno v souladu s ustanovenim $ 102, odst. 2. fi;^' |;,;:',ákona o obcích (obecní ziizení).Rozhodnutí se učiní formou usnesení.

V případech, kde obchodní 
"ák"l$:$lm 

t p|atnému roáodnutí povinnost pořízení notrířskéhozápisu, bude přítomen v této ěásti jedn'a* '"oy -e'tu '"iá. 
.--...

ormdwisovrání roáodnutí (usrresení) platí ustanovení $ 10l, odst. 3 úkona o obcích (obecní

1 .

l .
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2. Tiskové opraly usnesení:

1.

Ve Vrbně pod Prad ědem,28. |1.2002

Ing' Zdeněk Jarmar
místostarosta

čl rr
Diskuse členů rady města

9l'TŤ rady Těsta mají právo vznáŠ e: dotA?,připomínky a podněty: na starostu, místostaÍostu,další členy rady města, tajemníka, přítomné veáooci odbó., reditele organizací ,ří,";i;h;;;.založených městem ajiné osoby.

Na' dgta.z}' niipomínty a podněty 
9!po]ida d'*zova.'ý bezodkladně. Připomínky, jejichž obsahlyžaduje prošetření nebo provedeníjiného opatření, zoápoví písemně, n"jáa" oo áďď'n . ti., z"dotaz musí být podán písemně'

Pokud tazatel vyjádři nespokojenost s vlízením jeh o dotazu, zaujímá k tomu konečné stanoviskorada města.

Čl.tz
Jiná ustanovení

Písemné návrhy občanů města a petice, adresované orgránům Města Vrbna pod Pradědem sesoustřed'ují na sekretariátě sÍaÍosty městského uřadu, kt!ý ve spo|upráci . p*.r's"v.i 
"a:|".ys samostatnými odděleními městského uřadu připravuje podtuay proji.'ich piojeonrini a lyriáiv radě města.

a) tiskové opraqr usnesení rady města, ýkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesen'provede předkladatel po dohodě se sekretariátem 't".*ty ňe.i'telo úraau. risková opravasJ

"., 
l]^:9." :1 

'áuěr písemně vyhotoveného usnesení nrísledující schůze rady městao, l'sl(ovou opraw nelze provést v případě , žs oprava pódstatně mení prijaté usnesení (např.chybně uvedené obchodní iméno,. oznaěéní ,t'* ..tou.,,y.o převodu majetku, čís|a parce|apod.)
c) Takovou tiskovou opravu usnesení může provést,na návrh předkladate|e, rada města

Čl. rs
Zállérečná ustanovení

ii:i:j;ť""'''d 
městské rady Vrbna pod Pradědem' schválený usnesením městské rady ke dnr

Jednací řád rady města schvá|ila 
|ao9 1!sta Vrbna pod Pradědem dne 28. 11. 2002 sýmusnesením čislo 7 /2/02 s úěinností ode dn e,28. ||.2002-

ú,.r.a/
Ing' Helena Kudelor'rí

starosta


