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Jednací řád zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Kunčina se usneslo podle § 96 zakonaě.12812000 Sb., o obcích (obecní
?ťlrenl)ve zrtěnt pozdějšíchpředpisů ne tomto jednacím řádu.
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Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svoláviání, pruběh jednánt akontrolu
plnění jeho usnesení, jakož i dalšíotázky.
2) O otinkáchupravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalšíchzásadách svého jednaní
roáoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňizent) ve
znění pozděj šíchpředpisů.

Čttnekz

Pravomoci zastupitelstva
Zastupitelstvo obce roáoduje o všech otivkáchuvedených v §84 a §85 zákonač.12812000 Sb., ve
zrĚru pozdějšíchpředpisů a i v ostatních případeeh postupuje podle uvedeného zéů<ona.

Čtanet:

Svolávání jednání zastupitelstva

1) Zastupitelstvo obce

2)
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3)

se sch ázipodlepotřeby nejméně Ix

za3 měsíce. Zased,áuse konají

vždy naúzemíobce.
Zasedénízastupitelsfua svoláváazptaviďla řídístaíosta. Starosta je povinen svolat zasedání
zastupitelstva obce, požadá-Ii o to alespoň jedna třetina členůzastupitelstva obce, nebo
hejtman kraje. Zasedátni se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doruěena
obecnímu uřadu.
Jestliže pří zahájentjednaní, nebo v pruběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva obce, ukončípředsedajícízasečánízastupitelstva obce a do 15 dnů svolá
náhradní zasedéní.

čtrmet +
jednání
Příprava
zastupitelstva obce

1)

2)
3)

Přípravu jedftínízasfupitelstva obce organizuje starosta obce.
O místě, době a nawženém programu jednání informuje starosta občany nejpozději 7 dní
před jednáním a to na úřední desce, popřípadě místnímrozhlasem.
Právo předkládat návr§ kzařazeni na pořad jednání zaseďáni zastupitelstva obce mají i
členovéa výbory zastupitelstva.
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Článek 5
Účast členůzastupitelstva na jednáníclr
Členovézastupitelstva jsou povinni se zúčastnitkaždóho zasedání,jinak jsou poviruli se
Ústně, nebo písenrně předem onrluvit starostovi s uvedením důvodu neúčasti.
2) UČast na jedrráních potvrzují členovésvým pndpisem na listině přítomných při jednání.
1)

Článek 6
Průběh j ednání zastupitelsfva obce
1)

2)
3)

řídístarosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta.
Rídícízasedárí dbá na to, aby jednaní bylo pracovní a věcné.
3) NenÍ-li zasedání přítomrra nadpoloviční většina zastupitelstva, ukonči starosta zasedání a
7r,asedéní zastupitelstva obce

svolá do, 15-ti dnů nové zasedání.
4) Zastupitelstvo volí návrhovou komisi a dva členy jako ověřovatelé zápisu.
5) Právo pi'edkládat na pořad jednání mají tal<é členovézastupitelstuu u uybory.
6) O návrzíchpředneser:ých v průběhu zasedání rozhodrre zastupitelstvo obce.
7) Návrh usnesení z jednání předkládá návrlrová komise. Návrlr vychází ze zpráv a diskuze
členůběhem jednaní k projednávanému programu.

Čtanet< Z

řIlasování
Zastupiteistvo obce je schoprro se uslrášet,;e-li přítomna nadpolovičnívětšina členťr.
uplatněny poznrěňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatrrích částech návr.hu.
3) Fllasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemžrozlrodne zastupitelstvo obce.
1)

2) BYly-li

Čtanet< g

Datazy členŮ zasÉupitelsťva obce
Členovézastupitelstva obce vznášeji dotazy a pr=ipomínky na,starostu obce i k jiné problemati ce než
je na Programu v diskuzi. Dotazovaný odpovídá okamžitě; v pt'ípadě, že obsalrvyZáaule prošetřerrí
nebo jiného oPatření odpoví dotazovaný do 30-ti dnťl. Souhrnn á zpráva se předloží na následujícírn
zasedání zastupitelstva obce.

Čt,inet g
Organizačnč technickó zátežitosti zaseclání
1)O prŮběltu jednaní se pořizuje zápis, ve kterém se uvede den, čas a místo konání, dále počet
Přítomných, schválený program jednání, pruběh a vý,;ledek hlasování a pŤýatá usneserrí. za§ts
podepisuje starosta nebo místostarosta a určeníověřovatelé.
2) Zapisje nutné pořídit do l€-ti dnů od zasedání zastupitelstva obce a tento rnusí b}t uložen
na obecnírn úřadě k nahlédirutí .
3) Obec informuje občany o činrrosti orgánů obce na zasedánízastupitelstva obce a ve
vývěsních skříňkáclr obecrrího ťřadu.

Čtanet< tO

kontrola usnesení
Přijatá usnesení a otganizační opatření sleduje starosta. Kontrolu plnění usnesení provádí také
kontrolní výbor.
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 23 .// z,uÁ s platností od 1. i .2001 . Rušíse jednací řád

z l,1.2002,
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Zdeněk Henych- starosta
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