OBEC PACETLUKY
Jednací řád obecního zastupitelstva
§l
Úvodní ustanovení
1/Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání,způsob usnášení
kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky činnosti zastupitelstva.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších způsobech svého jednání,
rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.
§2
Pravomoci obecního zastupitelstva
l) Obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
b) schvalovat uzemní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně
závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce,
f) schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy
obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat
o účasti v již založených právnických osobách,
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou obchodních organizací v nichž je obec jediným
akcionářem, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce
a o slučování obcí,
l) volit starostu, místostarostu, odvolávat je z funkce,
m) zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory,: volit jejich předsedy a další členy
a odvolávat je z funkce, zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Další
výbory zřizuje obecní zastupitelstvo podle potřeby obce, předsedou výboru je vždy člen
zastupitelstva obce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů
obce, jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního úřadu,
p) zřizovat a zrušovat obecní policii.
r) rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi a formě této spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech části obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

u) nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích stanovit počet členů
obecního zastupitelstva na další volební období,
v) vydávat nařízení obce,
x) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu a přezkoumávat na základě podnětů opatření
přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi.
2) Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,
c) bezúplatný převod movitých věcí, včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým
a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické
a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultůry,
tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,
d) peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,
e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) bezúplatné postoupení pohledávek,
i) uzavřeni smlouvy o přijeti a poskytnuti úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
j) zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,
k) emise komunálních obligací.
§3
Svolání jednání obecního zastupitelstva
1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby. Nejméně jedenkrát za 1 měsíc. Zasedání
zastupitelstva svolává a řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta obce.
2) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina
členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání
zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena
obecnímu úřadu.
3) Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedáni
zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle
odst. l nebo 2.
4) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce.
5) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci
uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
6) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,
poslanec, přednosta příslušného okresního úřadu, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů
kraje, musí nu být uděleno. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst.l, učiní
tak místostarosta, nebo jiný člen zastupitelstva.

§4
Příprava jednání obecního zastupitelstva
1) Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce dle schváleného plánu práce
a návrhů komisi. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na
program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
2) Zásadní materiály určené k projednání na zasedání zastupitelstva obdrží členové zastupitelstva
s pozvánkou nejpozději 7 dnů před konáním zasedání zastupitelstva. Tyto musí být zpracovány
tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit projednávanou otázku a
zaujmout k této stanovisko.
§5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání
l) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členěn, plní úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit
zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak. aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
2) Člen zastupitelstva obce u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání
a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na
základe zákona nebo plné moci(střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením
jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro
vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.
3) Výkon funkce člena zastupitelstva obce se považuje za výkon veřejné funkce.
4) Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat návrhy zastupitelstvu
obce a dalším orgánům obce, jejichž je členem. Dále má právo vznášet dotazy, připomínky
a podněty na vedoucí organizačních složek, které obec zřídila a požadovat od zaměstnanců
obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce
člena zastupitelstva obce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost
anebo zákaz jejich zveřejnění. Požadované informace musí být poskytnuty nejpozději do 30
dnů.
§6
Průběh jednání obecního zastupitelstva
1) Jednání obecního zastupitelstva řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
2) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno
a vyhlášeno, konstatuje přítomnost členů obecního zastupitelstva a schopnost usnášení.
Nechá schválit program jednání a provede volbu 2 ověřovatelů zápisu, tito plní současně funkci
návrhové komise pro usneseni. Dále informuje o případných námitkách člena zastupitelstva
proti zápisu z předchozího zasedání a nechá zastupitelstvo o těchto námitkách rozhodnout.
3) Úvodní slovo k projednávaným otázkám dle schváleného programu přednese zpracovatel
zprávy.
4) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva zvednutím ruky. V průběhu jednání,
s ohledem na časový fond jednání, může se obecní zastupitelstvo usnést na omezujícím
opatření, které stanoví časové omezení vystoupení členů zastupitelstva.
5) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva , o jeho
návrhu se hlasuje bez rozpravy.
6) Po ukončení rozpravy členů zastupitelstva obce k projednávané otázce, před hlasováním udělí
starosta slovo přítomným občanům, pokud se chtějí vyjádřit k projednávané věci.

7) Pokud 0,5% občanů obce podá písemnou žádost o projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti obce, zařadí starosta tuto žádost do programu jednání zastupitelstva
obce tak, aby byla projednána nejpozději do 60 dnů od podání. U podpisů na žádosti uvede
každý občan číslo domu.
§7
Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, starosta vykáže rušitele jednání z
jednací místnosti.
2) Nemluví-li člen zastupitelstva v rozpravě k věci, nebo překračuje-li stanovený časový limit,
může mu starosta odejmout slovo.
§8
Hlasování
1) Zastupitelstvo obce je schopné se usnášet, je-li přítomna na jednání nadpoloviční většina
všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce.
2) Jestliže v průběhu jednání zastupitelstva obce byly podány pozměňující návrhy, dá starosta
hlasovat nejdříve o těchto návrzích.
3) Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky a nebo tajně hlasovacím lístkem. O způsobu
hlasování rozhoduje obecní zastupitelstvo.
§9
Zápis z jednání obecního zastupitelstva
l) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje podrobný zápis, který podepisuje starosta
nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
2) V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
3) Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončeni zasedáni, musí být uložen na obecním úřadu
k nahlédnutí.
§ 10
Informace občanů
Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále zveřejňuje
usnesení obecního zastupitelstva na obecní desce.

§ 11
Závěrečná ustanovení
Obecní zastupitelstvo Obce Pacetluky, v souladu s ustanovením § 96 zákona 6. 128/2000 Sb.
o obcích, schválilo tento jednací řád na svém ustavujícím zasedání dne 15.listopadu 2002. Tímto
dnem nabývá účinnosti.

V Pacetlukách, 15. listopadu 2002.

