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JEDNACÍ  ŘÁD  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
 

Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu s § 

96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“) tento 

Jednací řád Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem (dále jen „jednací řád“): 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1.  Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a 

kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města, jakož i další věci, související s jeho 

zasedáním.  

Článek 2 

Pravomoci zastupitelstva města 

 

1. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona o 

obcích. 

 

2. Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších záležitostech, stanoví-li tak zákon. 

 

3. Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, ty 

předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu města, činnost výborů se řídí 

ustanoveními § 117-121 zákona o obcích. Zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní 

výbor. 

 

4.  Zastupitelstvo města pověřuje výbory posuzováním otázek v kompetenci rady, pokud o 

to rada požádá. 

 

Článek 3 

Svolání zastupitelstva města 

 

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

Zasedání zastupitelstva města se konají v termínech podle plánu práce a svolává je starosta 

nejpozději 9 dní přede dnem zasedání. 

 

2. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná (§ 93, zákona o obcích). Starosta zve na 

zasedání zastupitelstva města členy zastupitelstva města, a to pozvánkou, která je 

obsažena v materiálech k projednání. Zasedání zastupitelstva města se zúčastňují také 

tajemník městského úřadu a vedoucí odborů městského úřadu. 

 

3. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva města, nebo hejtman kraje, je 

starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva města nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy 

žádost byla doručena městskému úřadu. 

 

4. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva 

zveřejní Městský úřad města Vrbna pod Pradědem na úřední desce města, stejně tak jako 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska přístupná z webových 

stránek města), a to vždy alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.  

 

Článek 4 

Příprava zasedání zastupitelstva města 

 

1. Přípravu zasedání zastupitelstva města organizuje starosta spolu s místostarostou na 

základě programu navrženého radou města. 
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2. Datum, čas a místo konání zasedání zastupitelstva stanovuje svolavatel (obvykle 

starosta). 

 

3. Rada města navrhuje program zasedání zastupitelstva a určuje odpovědnost za 

zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.  

 

4. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání 

zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva. 

 

5. Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva města se předkládají v písemné nebo 

elektronické formě včetně příloh na sekretariát starosty prostřednictvím podatelny 

městského úřadu tak, aby byly městskému úřadu doručeny nejpozději 15 dnů před 

zasedáním zastupitelstva města. O zařazení návrhů podaných v pozdější lhůtě rozhodne 

zastupitelstvo v úvodu příslušného zasedání. 

 

6. Pozvánka, program, návrhy usnesení, zprávy, rozbory a jiné materiály, určené pro 

zasedání zastupitelstva města, se předkládají zastupitelům prostřednictvím schránky dat pro 

zastupitele 10 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva. Rada města může při přípravě 

programu zasedání zastupitelstva města navrhnout podle konkrétního obsahu pouze ústní 

informaci. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů zastupitelstva 

 

1. Členové zastupitelstva města jsou povinni se seznámit s projednávanými materiály. 

 

2. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě 

zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, 

hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho 

funkce.  

 

3. Člen zastupitelstva oznamuje svoji neúčast na zasedání zastupitelstva starostovi. Pozdní 

příchod či předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva oznamuje zastupitel předsedajícímu 

zasedání a současně o této skutečnosti uvědomuje zapisovatele.  

 

4. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují zastupitelé svým podpisem na prezenční listině, 

do níž se zaznamenává rovněž přesný čas pozdního příchodu a předčasného odchodu 

zastupitelů ze zasedání (zejména s ohledem na jejich přítomnost při hlasování o 

jednotlivých návrzích usnesení). Prezenční listina je nedílnou součástí zápisu ze zasedání 

zastupitelstva.  

 

5. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 

samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před 

zahájením zasedání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. Oznámení je 

vždy součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Člen zastupitelstva, jenž učinil výše 

uvedené oznámení o střetu zájmů, hlasuje v dotčené věci bez omezení.  

 

6. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a 

podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány 

právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a 

organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo. Písemnou odpověď musí obdržet do 

30 dnů.  

 

7. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců města 

zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město 
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založilo nebo zřídilo, informace o skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. 

Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.  

 

8. Souhrnnou zprávu o písemném vyřízení všech podnětů dle čl. 5 odst. 6 a odst. 7 

předkládá rada města zastupitelstvu na jeho nejbližším následujícím zasedání. Uplatní-li 

člen zastupitelstva v souvislosti s písemným vyřízením svého podnětu výhrady, rozhodne o 

jejich opodstatněnosti zastupitelstvo.  

 
Článek 6 

Průběh zasedání zastupitelstva města 

  

1. Zasedání zastupitelstva města řídí zpravidla starosta nebo v jeho nepřítomnosti 

místostarosta, dále jen předsedající. 

 

2. Zasedání zastupitelstva města zahajuje předsedající. Není-li do 20 minut po stanoveném 

začátku zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí 

předsedající zasedání zastupitelstva. Předsedající svolá do 15 dnů náhradní zasedání 

zastupitelstva města k témuž programu. 

 

3. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje 

zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

 

4. V zahajovací části zasedání zastupitelstva města předsedající konstatuje přítomnost 

nadpoloviční většiny členů. Určí dva členy zastupitelstva města za ověřovatele zápisu 

z tohoto zasedání. Oznámí jméno pracovníka městského úřadu, který bude pořizovat zápis. 

 

5. Předsedající informuje o podepsání zápisu z předcházejícího zasedání ověřovateli. Zápis, 

proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. O námitkách člena 

zastupitelstva k zápisu z minulého zasedání rozhodne zastupitelstvo města po případné 

diskusi. Námitky k zápisu musí být podány písemně. Jednoznačně musí být patrné, která 

část zápisu je napadena a jak má dle namítajícího napadená část zápisu znít. Je-li námitka 

uznána, provede zapisovatelka záznam v předchozím zápisu. Zápis ze zasedání 

zastupitelstva města je uložen na sekretariátě městského úřadu k nahlédnutí. 

 

6. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města, jehož výkon 

byl starostou pozastaven pro nesprávnost (§ 105, zákona o obcích). Je povinen věc vysvětlit 

a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo města rozhodne o pozastaveném usnesení 

rady města svým hlasováním (§ 84, odst. 5 zákona o obcích). 

 

7. Předsedající předkládá návrh programu zasedání v úvodu zasedání zastupitelstva 

města. O programu, popřípadě o jeho doplnění rozhoduje zastupitelstvo města svým 

hlasováním.  

 

8. O zařazení návrhu přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program 

jeho zasedání rozhodne zastupitelstvo města. 

 

9. Všem vystupujícím uděluje, popřípadě odnímá slovo předsedající. Ten, komu 

předsedající neudělí slovo, se ho nemůže ujmout. 

 

10. Úvodní slovo k projednávanému bodu programu uvede předkladatel nebo zpracovatel 

materiálu. Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska 

(např. výborů), udělí předsedající zástupci tohoto orgánu slovo ještě před zahájením 

rozpravy k projednávanému bodu programu. 

 

11. Zahájení a ukončení rozpravy oznamuje předsedající.  
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12. Členové zastupitelstva se do diskuse přihlašují prostřednictvím hlasovacího zařízení. 

Členům zastupitelstva města uděluje slovo předsedající v přihlášeném pořadí.  

 

13. Občan města a ostatní účastníci zasedání se do diskuse přihlašují zvednutím ruky. Své 

stanovisko sdělí po udělení slova u řečnického stolu.  

 

14. Předsedající udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva města. K podání 

vysvětlení, upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. 

k zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí předsedající také slovo tajemníkovi 

městského úřadu, vedoucímu odboru nebo příslušnému zaměstnanci městského úřadu. 

 

15. Ke stejnému bodu programu se tentýž vystupující (včetně předkladatele) smí vyjádřit 

nejvýše dvakrát, přičemž každé jeho jednotlivé vystoupení je omezeno časovým limitem 5 

minut. Po překročení vymezeného času předsedající může vystupujícímu odejmout slovo. Za 

účelem doplnění projednávané problematiky může předsedající udělit slovo příslušnému 

zaměstnanci města zařazenému do městského úřadu, jehož vystoupení není omezeno 

časovým limitem.  

 

16. Osobám přihlášeným do rozpravy na základě oprávnění dle § 16, § 17 a § 36 zákona o 

obcích udělí předsedající slovo po skončení vystoupení posledního z přihlášených dle čl. 7 

odst. 20, a to v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. Osoby vyjmenované v tomto odstavci 

mohou vystoupit k témuž bodu programu nejvýše dvakrát a každé jejich vystoupení je 

omezeno časovým limitem 5 minut.  

 

17. Délku a počet vystoupení může prodloužit jen zastupitelstvo města. Ke slovu je možno 

se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo, nebo pokud nebyl 

hlasováním členů zastupitelstva města stanoven konec rozpravy.  

 

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

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

 

19. Členové zastupitelstva města jsou oprávněni vyžádat si k projednávané problematice 

nebo jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během 

zasedání, vyjádření také jiného přítomného účastníka zasedání zastupitelstva města. 

Dotázaný může své vyjádření přednést přímo na vyzvání předsedajícího. 

 

20. Se souhlasem předsedajícího mohou na zasedání zastupitelstva vystoupit i osoby v 

jednacím řádu neuvedené, nerozhodne-li v konkrétním případě zastupitelstvo jinak.  

 

21. Zastupitelé se mohou kdykoliv přihlásit o slovo s technickou poznámkou, je-li jejím 

obsahem upozornění na porušení právních předpisů, jednacího řádu či jiných procedurálních 

pravidel. Zastupiteli s technickou poznámkou je uděleno přednostní právo na vystoupení 

ihned po skončení právě probíhajícího projevu. Technická poznámka je omezena časovým 

limitem 1 minuty. Nenaplňuje-li vystoupení svým obsahem parametry technické poznámky 

či byl-li překročen vymezený čas, může předsedající vystupujícímu odejmout slovo.  

 

22. Zastupitelstvo může během vlastního zasedání rozhodnout o změně pořadí jednotlivých 

bodů programu, eventuálně o jejich přesunutí na příští zasedání zastupitelstva, stejně tak 

jako rozhodnout o sloučení rozpravy ke dvěma či více bodům programu. 

 

23. Nejpozději po dvou hodinách souvislého zasedání zastupitelstva města, nebo požádá-li 

o to některý zastupitel, je předsedající povinen zasedání přerušit a vyhlásit krátkou 

přestávku trvající alespoň 10 minut. Přestávek v zasedání může být během programu 

zasedání několik. 

 

24. V programu zasedání zastupitelstva města je vždy zařazena diskuse, ve které mohou 

členové zastupitelstva vznášet interpelace, dotazy, připomínky a podněty na radu města a 
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její jednotlivé členy, na další orgány města a také na vedoucí organizací a zařízení, které 

město založilo nebo řídí. Odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 

dnů. Diskuse se mohou v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města účastnit v této 

části programu zasedání i přítomní občané města a účastníci zasedání (dle § 16, § 17 a § 36 

zákona o obcích). Nezodpovězené interpelace, dotazy, připomínky a podněty vznesené na 

zasedání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise. O nich a jejich vyřízení je vedena 

evidence na sekretariátu starosty. Návrhy, připomínky a podněty občanů vyřizují orgány 

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

nejpozději do 90 dnů. (§ 16, odst. 2, písm. g zákona o obcích). 

 

25. Ukončení rozpravy může navrhnout kterýkoliv člen zastupitelstva. O návrhu na 

ukončení rozpravy se hlasuje ihned bez rozpravy. V případě schválení návrhu na ukončení 

rozpravy bude umožněno vystoupit všem, kdo byli do rozpravy přihlášeni před podáním 

návrhu na její ukončení. Předkladatel má právo vystoupit na závěr rozpravy. 

 

26. Zastupitelstvo se usnáší na návrh člena zastupitelstva města bez rozpravy: 

• o změnách v programu zasedání, 

• o omezení či prodloužení délky diskusního příspěvku, 

• o způsobu hlasování, 

• o krátkém přerušení zasedání, 

• o ukončení rozpravy a ukončení diskuse. 

 

Článek 7 

Příprava usnesení zastupitelstva města 

 

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu města ke schválení vychází ze zprávy, 

rozborů a návrhů projednávaných zasedáním a z diskuse členů zastupitelstva města. Návrhy 

usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, 

ekonomických rozborů a jiných materiálů. 

 

2. Usnesení musí obsahově a věcně odpovídat výsledkům zasedání a musí být v souladu 

s právním řádem ČR. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány 

stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 

 

3. Usnesení se přijímá na závěr každého bodu zasedání. 

 

4. Usnesením zastupitelstva města se ukládají úkoly v samostatné působnosti radě města, 

starostovi, členům zastupitelstva města, výborům a tajemníkovi městského úřadu. 

 

Článek 8 

Hlasování, usnesení zastupitelstva města 

 

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

jeho členů (§ 92, odst. 3 zákona o obcích).  

 

2. Ke každému bodu zasedání přijímá zastupitelstvo města usnesení, o kterém hlasuje. Před 

zahájením hlasování předsedající seznámí zastupitelstvo s předmětem hlasování a přečte 

doslovné znění navrhovaného usnesení. 

 

3. Usnesení představuje kolektivní rozhodnutí zastupitelstva jako nejvyššího orgánu 

samosprávy města Vrbna pod Pradědem. Deklaruje tak v konkrétní věci vážnou, určitou a 

svobodnou vůli města, na níž panuje většinová shoda členů zastupitelstva. 

 

4. Předkladatel návrhu usnesení je povinen dbát o maximální stručnost, věcnost, určitost a 

srozumitelnost předkládaného návrhu.  
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5. Ke každému bodu zasedání přijímá zastupitelstvo města usnesení, o kterém hlasuje. Před 

zahájením hlasování předsedající seznámí zastupitelstvo s předmětem hlasování a přečte 

doslovné znění navrhovaného usnesení.  

6. Každý člen zastupitelstva hlasuje o předloženém návrhu osobně, v souladu se slibem 

zastupitele. Hlasování se provádí veřejně pomocí hlasovacího zařízení. O personálních 

záležitostech (např. při volbách, odvoláních…) se může hlasovat tajně při souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Návrh na tajné hlasování může podat 

kterýkoliv člen zastupitelstva města.  Před hlasováním vždy upozorní předsedající, že bude 

přikročeno k hlasování. V případě tajného hlasování je zvolena volební komise.  

 

7. V průběhu hlasování může zastupitel hlasovat „PRO“ návrh, „PROTI“ návrhu, případně se 

„ZDRŽET“ hlasování či „NEHLASOVAT“. Veškeré údaje o všech hlasováních všech zastupitelů 

se zaznamenávají do zápisu ze zasedání zastupitelstva.  

 

8. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro předložený návrh nadpoloviční většina všech členů 

zastupitelstva města.  

 

9. Vyžaduje-li průběh zasedání, aby zastupitelstvo města hlasovalo o jednotlivých bodech 

navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.  

 

10. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje 

zastupitelstvo města nejprve o variantě doporučené radou města nebo předkladatelem.  

 

11. V případě předložení doplňujících návrhů, pozměňujících návrhů či protinávrhů (dále jen 

„protinávrh“) hlasuje zastupitelstvo nejprve o těchto protinávrzích. Bylo-li protinávrhů  

předloženo více, hlasuje o nich zastupitelstvo v opačném pořadí, než v jakém byly podány. 

Je-li protinávrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje. Není-li protinávrh přijat, hlasuje 

se o původním návrhu. 

 

12. Předsedající může vyzvat navrhovatele pozměňujícího návrhu, aby svůj návrh změn 

doslovně opakoval nebo jej předložil písemně. 

 

13. Jestliže předložený návrh usnesení nezískal potřebnou většinu a hlasování tak skončilo 

bez výsledku (bez přijatého usnesení) neznamená, že bylo přijato usnesení opačného 

významu. Je nutno návrh usnesení přeformulovat a potvrdit tak zamítavé stanovisko 

zastupitelstva obce. Pokud ani tento návrh usnesení nebude přijat, bude materiál předložen 

na následujícím zasedání zastupitelstva.  

 

14. Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených 

variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může se Zastupitelstvo v průběhu zasedání na 

návrh člena zastupitelstva vrátit k nerozhodnutému návrhu a usnést se na opakovaném 

zařazení bodu do programu zasedání, případně rozhodnout o dohodovacím řízení. 

Předsedající dá o návrhu hlasovat. 

 

15. V případě dohodovacího řízení předsedající vyzve zástupce politických stran, aby 

jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, nestraníci, respektive nezařazení zastupitelé 

ze svého středu určí pro účely dohodovacího řízení jednoho zástupce. Předsedající následně 

zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li 

k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající 

obnoví přerušené zasedání zastupitelstva a vyzve ty zástupce zúčastněné na dohodovacím 

řízení, kteří o to projeví zájem, aby zastupitelstvu přednesli svá stanoviska k projednávané 

věci. Každý zástupce zúčastněný na dohodovacím řízení smí vystoupit se svým stanoviskem 

k projednávané věci pouze jednou a jeho vystoupení je omezeno časovým limitem 5 minut. 

Po skončení projevu posledního ze zástupců, jenž projevil o vystoupení zájem, vyhlásí 

předsedající rozpravu k předloženému návrhu. Po ukončení rozpravy dá předsedající o 

výsledném návrhu usnesení hlasovat. Nezíská-li předložený návrh potřebnou většinu hlasů, 

oznámí předsedající, že návrh nebyl přijat.  
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16. Dohodovací řízení lze na témže zasedání zastupitelstva u téhož programového bodu 

vyvolat pouze jednou.  

 

17. Nastanou-li během zasedání zastupitelstva v projednávané věci podstatné okolnosti, jež 

neumožňují zastupitelstvu zodpovědně rozhodnout o předloženém návrhu usnesení, 

rozhodne zastupitelstvo o přesunutí takového bodu programu na pořad zasedání nejbližšího 

dalšího zasedání zastupitelstva. Návrh usnesení o tomto postupu předkládá zastupitelstvu 

předsedající, popř. jiný člen zastupitelstva.  

 

Článek 9 

Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva města 

 

1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Osoby, které svým jednáním hrubě 

narušují řádný průběh zasedání zastupitelstva a které nereagují na výzvu předsedajícího k 

nápravě, může předsedající vykázat ze zasedací místnosti.  

 

2. V průběhu zasedání zastupitelstva uděluje a odnímá slovo všem vystupujícím 

předsedající. Předsedající odnímá slovo vystupujícím zejména, ujímají-li se slova svévolně, 

odchylují-li se zcela od tématu, překračují-li vymezený čas pro svá vystoupení, porušují-li 

obsahem svých vystoupení právní řád České republiky či jednací řád, popřípadě, má-li 

obsah jejich vystoupení vulgární charakter. 

 

3. V průběhu zasedání zastupitelstva města je zakázáno v zasedací místnosti používat 

mobilní telefony rušivým způsobem. 

 

4. K zajištění pořádku během zasedání zastupitelstva města může předsedající požádat 

oddělení Policie ČR. 

 

Článek 10 

Ukončení zasedání zastupitelstva města 

 

1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již 

nehlásí o slovo.  

 

2. Předsedající rovněž ukončí zasedání zastupitelstva, není-li v době jeho zahájení či v jeho 

průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Do 15 dnů poté se koná 

jeho náhradní zasedání.  

 

3. Zasedání může být přerušeno také rozhodnutím členů zastupitelstva města. Zbývající 

program musí však být projednán zastupitelstvem města nejpozději do 15 dnů. 

 

4. V případě, že nedojde ke schválení programu, zastupitelstvo projedná záležitosti, jejichž 

projednání ukládá zákon (námitky člena zastupitelstva proti zápisu, zánik mandátu z důvodu 

stanovených zákonem o volbách aj.) Následně předsedající zasedání ukončí.  

 

Článek 11 

Zápis ze zastupitelstva - organizačně technické záležitosti zasedání  

 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva se na základě právní povinnosti pořizuje zápis, který 

podepisuje starosta a určení ověřovatelé. V době nepřítomnosti starosty na zasedání 

zastupitelstva města podepisuje zápis místostarosta a určení členové zastupitelstva města 

jako ověřovatelé. Obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou. 

 

2. Formu, technickou úpravu, rozsah zpráv, počet příloh a další náležitosti materiálů pro 

zasedání zastupitelstva města určuje rada města. 
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3. Za vyhotovení zápisu odpovídá sekretariát starosty. Zápis ze zasedání zastupitelstva se 

vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání. Vedle zápisu se v průběhu zasedání 

pořizuje také audiovizuální záznam, a to ve veřejném zájmu. 

 

4. Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah usnesení. Zápis se provádí ve zkrácené 

formě. Trvá-li některý z členů zastupitelstva na uvedení svého příspěvku do textu zápisu, 

oznámí tuto skutečnost na začátku svého vystoupení. Součástí zápisu je vlastnoručně 

podepsaná prezenční listina přítomných zastupitelů. 

 

5. V zápisu ze zasedání zastupitelstva města se uvádí: 

 

• den a místo zasedání 

• čas zahájení a ukončení zasedání 

• totožnost předsedajícího 

• jména určených ověřovatelů zápisu, jméno zapisovatele 

• jména přítomných, omluvených a neomluvených členů zastupitelstva města 

• schválený program zasedání  

• časový průběh rozpravy se jmény řečníků 

• výsledek hlasování  

• podané interpelace, dotazy, připomínky a podněty (dle čl. 13, odst. 4) 

• schválené znění usnesení včetně jejich číselných označení 

• zaznamenání příchodu a odchodu zastupitelů v průběhu zasedání 

• přesný čas přerušení a obnovení zasedání (bylo-li zasedání přerušeno)  

• totožnost zástupců určených pro dohodovací řízení (uskutečnilo-li se) 

• výčet všech oznámení o střetu zájmů 

• datum pořízení zápisu 

 

6. Samostatnou přílohou zápisu je rovněž městským úřadem zveřejněná informace o 

místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva s vyznačením 

data zveřejnění na elektronické úřední desce přístupné z webových stránek města, stejně 

tak jako data jejího následného sejmutí  

 

7. Zapisovatelka vyhotoví pracovní verzi zápisu ze zasedání zastupitelstva města 

nejpozději do 6. kalendářního dne po ukončení zasedání zastupitelstva města. Pokud 

ověřovatelé požádají, zašle jim jej elektronickou poštou v důvěrném režimu. Ověřovatele 

jsou povinni vyjádřit a předat své připomínky (osobně nebo elektronickou poštou) 

nejpozději 9. kalendářní den po ukončení zasedání zastupitelstva města nebo se dostavit 

stvrdit souhlas se zápisem podpisem. 

 

8. O případných námitkách členů zastupitelstva (popř. ověřovatelů zápisu) proti zápisu ze 

zasedání zastupitelstva rozhodne na svém nejbližším zasedání zastupitelstvo. 

 

9. Zápis ze zasedání zastupitelstva a výpis usnesení zastupitelstva města se zveřejňuje na 

webových stránkách města. Výpis usnesení podepisuje starosta a místostarosta. 

 

10. Zápis je uložen na sekretariátu městského úřadu k nahlédnutí. Zvukový záznam se 

přikládá k elektronické verzi zastupitelstva v modulu USN, kde je uložen po dobu dle 

skartačního plánu. 

 

11. Sekretariát starosty vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.  

 

12. Tiskové opravy usnesení: 

 

Tiskovou opravu usnesení zastupitelstva města týkající se zřejmých přepisů a neměnící 

obsah usnesení provede předkladatel po projednání s vedoucí odboru vnitřních věcí.  
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a) Tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. 

chybně uvedená firma, označení stran smlouvy o převodu majetku apod.). Takovou 

opravu usnesení může provést na návrh rady (zpravidla z podnětu předkladatele) 

zastupitelstvo na svém zasedání.  

 

b) Tisková oprava se provede samostatným sdělením „tisková oprava“ a zveřejní se na 

webových stránkách města. Při zveřejňování na webových stránkách města se obsah 

tiskové opravy zapracuje přímo do textu příslušného usnesení. 

 

Článek 12 

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva města  

 

1.  Rada města projedná na své nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení plnění 

usnesení zastupitelstva města. Návrh radě města předkládá tajemník městského úřadu. 

 

2.  Komise rady města a výbory zastupitelstva města sledují přijatá opatření a kontrolují 

výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti. O plnění usnesení 

zastupitelstva města na svých úsecích informují ve stanovených termínech radu města a 

také zastupitelstvo města. 

 

3.  Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada města a informuje následující zasedání 

zastupitelstva města.           

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstva města. 

 

2. Nastane-li v průběhu zasedání zastupitelstva situace, která není upravena platným 

právním řádem ani jednacím řádem, rozhodne o způsobu jejího řešení zastupitelstvo. 

 

3. Od postupu stanoveného jednacím řádem se zastupitelstvo může odchýlit, jsou-li splněny 

podmínky obecné zákonnosti a byl-li takový postup schválen nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů zastupitelstva či faktickým jednáním zastupitelstva bez uplatnění námitek 

člena zastupitelstva. Platnost a účinnost jednacího řádu tím není dotčena. 

 

4. Změny jednacího řádu provádí zastupitelstvo města zrušením původního a schválením 

nového usnesení. 

 

5. Ruší se jednací řád zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, schválený usnesením č. 

0141/ZM/06/2019 zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 18.9.2019. 

 

6. Jednací řád schválilo zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem dne 7. 12. 2022 

usnesením č. 0062/ZM/02/2022 a nabývá účinnosti 8. 12. 2022. 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne: 7. 12. 2022  
 

 
 

Petr Kopínec    Ing. Iveta Pešatová 

starosta    místostarostka     
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