
JEDNACÍ ŘÁD
zASTUPITELSTVA MĚSTn IVANČICE

Zastupitelstvo města Ivančice (dáte jen zastupitelstvo) Se usneslo podle § 96 Zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (Obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů, na tomto Svem jednacím řádu:

§l

Uvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, Svolání, průběh Zasedání, Způsob usnášení
a kontrolu plnění usnesení, jakož i další Otázky.

§2

Pravomoci Zastupitelstva

Zastupitelstvo rozhoduje O všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (Obecní zřízení) -“ dále jen „Zákon 0 017022311", jakož i v mezích pravomoci dané jinými
právními předpisy.

§3

Svolání zasedání Zastupitelstva

l. Zastupitelstvo se Schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Zasedání zastupitelstva svolává zpravidla Starosta.
Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání.
V pozvánce je uveden návrh programu zasedání.

2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odst. l., učiní tak místostarosta, případně jiný
člen Zastupitelstva.

§4

Příprava zasedání zastupitelstva

l. Přípravu zasedání Zastupitelstva Organizuje starosta, přitom stanoví Zejména:

- dobu a místo Zasedání,
- odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů.

Z. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání Zastupitelstva
mají dle § 94 odst. l Zákona o obcích členové zastupitelstva, rada města nebo výbory
zastupitelstva (dále „předkladatel“).

3. Návrhy vkládají nejpozději 12 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva zpracovatele, tj.
úředníci MěÚ Ivančice, V elektronické formě do programu KOnSilíař.



Je-li předkládatelem Starosta nebo místostarosta města, zasílá nebo předává podklad ke
Zpracování návrhu pro jednání zastupitelstva příslušným Zpracovatelům přímo.

Je-li předkladatelem jiný člen Zastupitelstva, Zasílá nebo předává podklad ke Zpracování
návrhu pro jednání Zastupitelstva krukám Vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu,
která podklad přepošle/předá Zpracovateli příslušnému podle jeho obsahu k Vypracování
návrhu.

Zpracovatel vloží Vypracovaný návrh po jeho Odsouhlasení předkládatelem do Konsiliáře.

Předkladatelé Zasílaìí Dodkìadv pro Zpracování návrhu S dostatečným časovv'm předstihem
tak, aby návrh mohl být kvalifikovaně zpracován; v Opačném případě bude návrh Zařazen na4
pořad jednání nejblíže příštího Zasedání Zastupitelstva.

Členové Zastupitelstva Si materiály pro jednání Zastupitelstva Stahují z Webového rozhraní na
adrese: http:l/podklađy.ivaneíce.czl

Návrhy nevložené do programu Konsiliář ve Stanovené lhůtě, předložené čí přednesené přímo
na Zasedání zastupitelstva (tj. návrhy neuvedené v rozeslane'm a Zveřejněném programujednání
zastupitelstva) je možné Zařadit do programu jednání pouze na základě Souhlasne'ho usnesení
Zastupitelstva.

4. Materiály pro zasedání Zastupitelstva obsahují Zejm.:
- název materiálu,
- důvodovou Zprávu s rozhodnými informacemi k věci,
- návrh usnesení,
- Zpracovatele a předkládatele.

5. Předkládané materiály musí být Zpracovány tak, aby umožnily členům Zastupitelstva komplexně
posoudit problematiku a kvalifikovaně Ve věci rozhodnout.

6. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.

2.
3.

O místě, době a navrženém programu Zasedání Zastupitelstva informuje starosta občany
nejpozději 7 dnů před Zasedáním zastupitelstva na úřední desce městského úřadu.
Informace Se Zveřejní rovněž prostřednictvím kabelové televize, na Webových Stránkách města
a v informačních vývěskách města.

§5
Učast členů zastupitelstva na Zasedání

. Clenové Zastupitelstva jsou povinni se Zúčastnit každého Zasedání, jinak Se musí omluvit
Starostovi. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.
Účast na zasedání Stvrzují členové podpisem do listiny přítomných`
Nadpoloviční většina členů Zastupitelstva Se musí Sejít Zpravidla nejpozději do âS minut po
Stanoveném Začátku Zasedání.



§6

Program Zasedání zastupitelstva

. Na Zasedání Zastupitelstva může být jednáno jen o věcech, které byly dány do programu, a
o návrzích, S jejichž Zařazenim vysloví Souhlas Zastupitelstvo.

. Předsedající přednese návrh programu v úvodu Zasedání; o návrhu nebo o námitkách proti němu
rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

§'7

Průběh zasedání zastupitelstva

. Zasedání Zastupitelstva Zpravidla řídí starosta nebo jím pověřený člen Zastupitelstva (dále jen
předsedající).

. Předsedající Zahajuje zasedání ve Stanovenou dobu.
Nesejde-li se nadpoloviční Většina nejpozději do 30 minut po Stanoveném začátku zasedání
nebo pokud Vprůběhu Zasedání poklesne počet přítomných Zastupitelů pod nadpoloviční
většinu, předsedající zasedání ukončí a Svolá náhradní Zasedání tak, aby Se uskutečnilo do 15
dnů.

. V Zahajovací části zasedání předsedající:
- prohlásí, že Zasedání Zastupitelstva bylo řádně Svoláno a vyhlášeno,
- oznámí počet přítomných členů Zastupitelstva a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny

členů, tedy Schopnost usnášení Se,
fl oznámí jména omluvených a neomluvených zastupitelů,
- určí Zapisovatele a Skrutátora,
- v případě potřeby nechá zvolit volební komisi,
- nechá schválit program zasedání,
- dá Zvolit dva členy zastupitelstva za ověřovatcle zápisu z tohoto Zasedání,
- Sdělí, Zda byl ověřen Zápis Z předchozího Zasedání, kde byl uložen k nahlédnutí a Zda/j ake'

námitky byly proti němu podány.

Zápis Z předchozího Zasedání je při Zasedání Zastupitelstva k nahiédnutí.

. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený.
Pokud byly námitky členem zastupitelstva podány, rozhodne o nich Zastupitelstvo hlasováním
po vyjádření ověřovatelů.

. Předsedající řídí Zasedání a hlasování, Zjišťuje a vyhlašuje výsledek hlasování, přerušuje a
ukončuje Zasedání a dbá na to, aby zasedání měìo pracovní charakter a věcný průběh.

. Předsedající předkládá Zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady města V otázkách
samostatné působností, jejichž výkon byl pozastaven Starostou pro nesprávnost.
Starosta je povinen věc vysvětlit a Zdůvodnit předkládány7 návrh.
Zastupitelstvo potom rozhodne hlasováním.



7.

10.

ll.

12.

13.

14.

15

16

Projednávání jednotlivých bodů programu se Zpravidla Zahajuje uvedením věci
předkládatelem. O Souhlasu S vystoupením předlçladatele se nehlasuje.
Po vystoupení předkládatele Zahajuje předsedající rozpravu.

. Oznámení o osobním zájmu
Dle § 8 Odst. 1 a Z Zákona č. 159/2006 Sb., O Střetu zájmu v platném znění je veřejný funkcionář
povinen při jednání orgánu územního Samospravne'ho celku nebo Orgánu právnické Osoby
vzniklé Ze Zákona, ve kterém vystoupí V rozpravě, předloží návrh nebo je Opiˇávněn hlasovat,
oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se Zřetelem k výsledku projednání věci by Inu
mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný Osobní Zájem; to neplatí,
jde-li jinak o prospěch nebo Zájem obecně Zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.
Toto Oznámení je příslušný veřejný fiınkcionář povinen učinit ústně nebo písemně v průběhu
jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy Součástí
zápisu Z jednání.

. Právo vyjadřovat na Zasedání Zastupitelstva e v souladu S jednacím řádem svá Stanoviska
k projednávaným věcem má:
- člen Zastupitelstva,
- předseda Osadního Výboru,
~ fyzická osoba, která je Státním občanem České republiky, je ve městě Ivančice hlášena

k trvalému pobytu a dosáhla věku 18 let,
- fyzická Osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost,
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem, je ve městě Ivančice

hlášena k trvalému pobytu, Stanoví-li tak mezinárodní Smlouva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena.

Bez Ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno Slovo tomu členovi zastupitelstva,
který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

Do diskuze Se lze přihlásit jenom do jejího ukončení.

Nikdo, komu předsedající neudělil Slovo, Se nemůže slova ujmout.

Každý má právo vystoupit V diskuzí ZX k témuž problému.
K dalšímu vystoupení dávají členové zastupitelstva souhlas hlasováním. Toto Omezení Se
netýká předkladatele materiálu.

Doba vystoupení je omezena u předkladatele na 10 minut, u Ostatních na 3 minuty. Člen
Zastupitelstva, který se v průběhu diskuse přihlásí k technické poznámce, dostane neprodleně
Slovo, ale jeho vystoupeni nepřekročí Z minuty. Překročí~li tuto dobu nebo nemá-li jeho
vystoupení charakter technické poznámky, předsedající mu Odej me Slovo.

. Návrh na ukončení diskuze může podat kterýkoliv člen Zastupitelstva; O jeho návrhu se hlasuje
bez diskuze.

.Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečnı'ka, kterému bylo uděleno Slovo. Nemluví-li
však řečník k věci či překračuje Stanovenou řečnickou dobu, může ho předsedající upozornit
a po opětovném upozornění rnu slovo odejmout.



17. Ruší-li někdo opakovaně Zasedání zastupitelstva, může být vykázán ze Zasedací síně, nejde-li
o člena Zastupitelstva.
Pokud nedojde k Obnovení pořádku, předsedající na nezbytně nutnou dobu zasedání přeruší.

18. Veškeré ústní projevy na Zasedání Zastupitelstva jsou řečníci povinní přednášet na mikrofon
tak, aby byly Zachyceny ve Zvukovérn Záznamu.

19. Předsedající přeruší zasedání zastupitelstva:
- po dvou hodinách Zasedání k desetirninutové přestávce,
- pro dohodovaeí řízení: jestliže předložený návrh nezískal při hlasování většinu, může Se

zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení; dohodovací řízení
vede předsedající;
dojde-li k dohodě, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví
přerušená zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat, nezíská-li upravený
návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh Za nepřìj atý.

§8

Usnesení zastupitelstva

l. Návrh usnesení předkládaný Zastupitelstvu ke Schválení Vychází Z předložených podkladů a Z
rozpravy. Hlasování 0 usnesení je Součástí každého jednotlivého projednávaného bodu.
Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.
Na závěr zasedání zastupitelstva lze přednést Souhrn přijatých usnesení, o kterém Se již
nehlasuje; přehled usnesení je Vždy pro snazší orientaci uveden V Závěru zápisu Ze Zasedání
zastupitelstva.

2. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatně působnosti starostovi, místostarostovi,
jiným členům Zastupitelstva, radě, výborůrn Zastupitelstva příp. odborůın městského úřadu či
organizačním složkám.

§9

Hlasování

l` Zastupitelstvo je schopno Se usnášet, je-lí přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Vyžaduje-li to povaha usnesení, aby Zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech
navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupně hlasování předsedající.

3. Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto Změnách
a poté o ostatních částech návrhu.

4, É? píípadě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje Zastupitelstvo nejprve
o variantě doporučené předkládatelern.
V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protínávrhu. Schválením jedné
varianty Se Stávají ostatní varianty bezpředrnětnýmí a již se O ních nehlasuje.

5. Hlasování Se provádí veřejně; hlasovat lze rovněž tajně, pokud tak rozhodne usnesením
zastupitelstvo nebo pokud tak ukládá zvláštní předpis. Veřejné hlasování Se provádí zdviženíın
ruky pro návrh nebo proti návrhu, hlasování se lze také zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li
pro návrh nadpoloviční většina Všech členů Zastupitelstva.

5



6. Zápis Ze Zasedání Zastupitelstva a Obecně Závazné Vyhlášky podepisuje Starosta Spolu
S místostarostou nebo jiným radním; Zápis Ze Zasedání Zastupitelstva podepisují rovněž určení
Ověřovatelé.

7. Zápis Ze zasedání Zastupitelstva se Zveřejňuje na Webových stránkách města.

§ 1 0

Práva čìenů zastupitelstva

Členové Zastupitelstva mají při výkonu Své funkce právo

a) předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komísírn návrhy na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů,
na Statutární Orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, na vedoucíI
příspěvkových Organizaci a organizačních Složek, které město Založilo nebo Zřídilo; písemnou
odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c) požadovat Od Zarněstnanců Zařazených do městského úřadu, jakož i Od Zaměstnanců
právnických Osob, které město Založilo nebo zřídilo, informace ve Věcech, které Souvisejí
s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Pokud tazatel není Spokojen s vyřízením jeho dotazu, Zaujímá k tomu konečné Stanovisko
zastupitelstvo města.

Dotazy uplatněné na Zasedání Zastupitelstva města Se Zaznamenávají v Zápise.

§ 11

Ukončení zasedání Zastupitelstva

Předsedající prohlásí Zasedání Za ukončené, byl-li pořad Zasedání Vyčerpán a nikdo Se již nehlásí
o slovo.
Předsedající rovněž prohlásí Zasedání Za ukončené, klesl-li počet přítomných členů Zastupitelstva
pod nadpoloviční Většinu nebo Z jiných Závažných důvodů, Zejména pokud nastaly Skutečnosti
Znemožňující nerušené jednání.

§12

Pracovní komise

É. Pro přípravu Stanovísck a expertìz může Zastupitelstvo Zřídit pracovní komise.
Do těchto pracovních komisí volí Zastupitelstvo Své členy a podle potřeby další Odhorníky a
experty. Na výzvu předsedajícího, pokud to Zastupitelstvo Odsouhlasí, Se členové pracovních
komisí mohou účastnit diskuze Zastupitelstva.

2. Funkce pracovních komisí končí Splněním úkolu nebo rozhodnutím Zastupitelstva.



§13

Organizačně technické Záležitosti

l. O průběhu Zasedání Zastupitelstva Se pořizuje na Základě Zvukověho záznamu Zápis, za jehož
vyhotovení Odpovídá městský úřad. Vede také evidenci usnesení přijatých na jednotlivých
Zasedáních.

2. Schválený Zápis dosvědčuje průběh Zasedání a Obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je
vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

3. V Zápise Se uvádí:
- den a místo zasedání,
- hodina Zahájení a ukončení,
- doba přerušení,
- jména určených ověřovatelů Zápisu,
- jména omluvených i neoınluvených členů zastupitelstva,
- program Zasedání,
- průběh diskuse Se jmény řečníků,
- Výsledek hlasování,
- podané dotazy a návrhy a odpovědi na dotazy,
- schválena znění usnesení,
- další Skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva měly Stát Součástí Zápisu.

4. Zápis se vyhotovuje do lO dnů po skončení zasedání a musí být uložen na městském úřadě
knahle'dnutí. PO anonymizaci osobních údajů Se Zápis zpravidla do 14 dnů od zasedání
Zastupitelstva. Zveřejňuje na Webových stránkách města.

§ 14
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

l. Rada města Zabezpečuje dle § 102 Odst. l Zákona O Obcích plnění usnesení přijatých
Zastupitelstvem.

2. Výbory Zastupitelstva kontrolují výsledky plnění usnesení na úsecích Spadajících do jejich
působnosti.

3. Tento Jednací řád Zastupitelstva města Ivančice jc účinný dnem 5.2.2019; tímto dnem ruší a
nahrazuje Jednací řád Zastupitelstva města Ivančice Schválený dne 15.9.2008.
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Starosta místostarosta místostarosta

Schváleno Zastupitelstvem města Ivančice na l. Veřejném Zasedání dne 4.
usnesení č. ZM/2019/l/3.


