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JEDNACÍ ŘÁD  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLAVIČÍNA 

 
 
V souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, se Zastupitelstvo města Slavičín usneslo na vydání tohoto jednacího řádu: 
 
 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

 
1. Použitá terminologie: 

a) město Slavičín – dále jen „město“; 
b) Zastupitelstvo města Slavičína – dále jen „zastupitelstvo“; 
c) Rada města Slavičína – dále jen „rada“; 
d) Městský úřad Slavičín – dále jen „úřad“; 
e) Metodický pokyn MP/20 Náležitosti materiálů určených k projednávání Zastupitelstvem a Radou 

města Slavičína – dále jen „metodický pokyn“; 
f) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů - dále jen 

„zákon o obcích“; 
g) zapisovatel – určený pracovník útvaru sekretariát Městského úřadu Slavičín; 
h) skrutátor – tajemník úřadu nebo jiný starostou určený pracovník Městského úřadu Slavičín. 

2. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání a průběh zasedání zastupitelstva, vyhotovování 
zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva, jakož i další podrobnosti o zasedání zastupitelstva. 

3. O věcech souvisejících se zasedáním zastupitelstva, které nejsou upraveny právním předpisem, vnitřním 
předpisem města ani tímto jednacím řádem, může zastupitelstvo rozhodnout svým snesením. 

4. Při označování zastupitelstva v písemných dokumentech je možné užívat zkratku ZMS. 
 
 

Článek 2  
Pravomoc zastupitelstva 

 
1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti města (§ 5 zákona o obcích), je mu vyhrazeno 

rozhodování o všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona o obcích. 
2. Zastupitelstvo může jednat i o jiných záležitostech, pokud se na nich shodne a jejich projednání není 

vyhrazeno jinému orgánu města nebo jiné osobě.  
3. Zastupitelstvo si může podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích vyhradit pravomoci v samostatné 

působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě zákonem o obcích. Zastupitelstvo je rovněž oprávněno 
podle ustanovení § 88 zákona o obcích zrušit usnesení rady, jestliže je v rozporu s právním předpisem 
nebo usnesením zastupitelstva. 

4. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti pouze, stanoví-li tak zákon. 
 
 

Článek 3  
Zasedání zastupitelstva 

 
1. Zastupitelstvo vykonává svou zákonnou působnost, jedná a rozhoduje (přijímá usnesení) na veřejných 

zasedáních zastupitelstva (dále jen „zasedání“). Rozhodování mimo veřejné zasedání (např. na 
neveřejném zasedání nebo tzv. per rollam) je nepřípustné. 

2. Za materiální a technické zabezpečení zasedání odpovídá úřad. 
3. Zasedání se v průběhu volebního období zastupitelstva průběžně číslují v jedné číselné řadě, a to 

římskými číslicemi. 
4. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce (§ 92 zákona o obcích). 

Zasedání se konají v územním obvodu města. 
 
 

Článek 4  
Svolání zasedání 

 
1. Zasedání svolává starosta v termínech podle pracovního plánu zasedání a mimo plánované termíny podle 

potřeby. Starosta je povinen svolat zasedání, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva 
nebo hejtman Zlínského kraje, a to tak, aby se zasedání uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy 
byla žádost doručena městu.  
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2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle čl. 4 odstavce 1 a čl. 3 odst. 4 tohoto jednacího řádu, 
učiní tak místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva (§ 92 odst. 2 zákona o obcích). 

3. Zasedání se svolává rozesláním písemných pozvánek s návrhem programu zasedání členům 
zastupitelstva. V neodkladných případech je možné zasedání svolat telefonicky nebo jiným vhodným 
způsobem. 

4. Rozeslání pozvánek a  písemných materiálů zajišťuje útvar sekretariát; pozvánky a písemné materiály se 
rozesílají nejpozději 7 dnů před zasedáním. Písemná pozvánka se také zasílá tajemníkovi úřadu a dalším 
osobám, jejichž účast je podle čl. 6 odst. 2 tohoto jednacího řádu na zasedání povinná. Jestliže materiály 
obsahují rozsáhlé přílohy a je-li to technicky možné, mohou být tyto přílohy rozeslány v elektronické 
podobě e-mailem, avšak pouze rozhodne-li tak starosta. 

5. O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje úřad nejpozději 7 dní před 
zasedáním, a to vyvěšením informace o zasedání na úřední desce úřadu a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (www.mesto-slavicin.cz). 

 
 

Článek 5  
Příprava zasedání 

 
1. Přípravu zasedání organizuje starosta podle návrhu pořadu zasedání (programu zasedání); starosta ve 

spolupráci s místostarostou konzultuje s předkladateli a zpracovateli návrhy písemných materiálů 
k projednání na zasedání.  

2. Návrh programu zasedání je sestavován zejména na základě: 
a) usnesení zastupitelstva; 
b) usnesení rady; 
c) návrhů osob oprávněných předkládat materiály k projednání; 
d) požadavků občanů obce podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. 

3. Návrh programu zasedání předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta a obsahuje zejména tyto body: 
a) Zahájení; 
b) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva; 
c) Připomínky členů zastupitelstva, výborů a komisí, občanů města; 
d) Zprávy o činnosti výborů; 
e) Předložené tisky k projednání; 
f) Různé; 
g) Usnesení; 
h) Závěr. 

4. Oprávněným předkládat písemné materiály k projednání na zasedání (dále jen „předkladatel“) je: 
a) člen zastupitelstva; 
b) rada; 
c) výbor zastupitelstva. 

5. Zpracovatelem písemného materiálu k projednání je obvykle vedoucí odboru úřadu, ředitel 
společností, kde je město jediným společníkem, ředitel příspěvkové organizace města, vedoucí 
organizační složky města, případně sám předkladatel nebo jiná osoba podle rozhodnutí 
předkladatele. 

6. Materiál k projednání se předkládá na zasedání v písemné formě, přičemž zastupitelstvo může svým 
rozhodnutím připustit i projednání ústního návrhu. Návrh na usnesení musí být vždy předložen v písemné 
formě. Materiál k jednomu bodu zasedání může ve spolupráci zpracovat a předložit společně více 
předkladatelů. 

7. Materiály k projednání se připravují podle těchto zásad: 
a) musí být v souladu s právními předpisy a v jejich mezích i v souladu s vnitřními předpisy města, 

zejména s metodickým pokynem; 
b) musí být věcné, stručné a konkrétní; 
c) musí obsahovat nezbytné údaje, zejména dopad navrhovaného opatření na rozpočet města; 
d) musí navazovat na předchozí usnesení zastupitelstva a rady vztahující se k řešené problematice, 

musí zhodnotit plnění těchto usnesení a vyjádřit, která usnesení se nově navrhovaným opatřením 
doplňují, mění nebo ruší; 

e) ve věcech, kde je to účelné, nebo to vyplývá z  povahy věci anebo dojde-li u více předkladatelů 
k rozdílným názorům, může materiál obsahovat alternativní návrhy řešení; 

f) jsou-li k řádnému posouzení předkládaného materiálu nezbytné rozsáhlé textové dokumenty, mapy, 
makety, modely nebo větší grafická znázornění, musí být tyto k dispozici členům zastupitelstva před 
zasedáním i během něj alespoň v jednom vyhotovení k nahlédnutí. Jestliže je to technicky možné, 
musí být tyto materiály zaslány členům zastupitelstva v elektronické podobě e-mailem v termínu 
zaslání písemných materiálů k zasedání.  
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8. Nejde-li pouze o materiál informativní povahy a má-li zastupitelstvo po projednání materiálu ve věci 
rozhodnout, musí být součástí předloženého materiálu návrh usnesení. Návrh usnesení musí mít 
náležitosti usnesení podle čl. 14 odst. 3 tohoto jednacího řádu mimo číslo usnesení, přičemž část obsahu 
usnesení může být uvedena v příloze usnesení, která je po schválení nedílnou součástí usnesení. Je-li 
součástí písemného materiálu návrh usnesení, musí být podán rozbor a zdůvodnění navrhovaného řešení 
(důvodová zpráva). 

9. Písemný materiál k projednání předává zpracovatel po odsouhlasení předkladatelem, není-li totožný se 
zpracovatelem, v počtu 23 výtisků útvaru sekretariát tak, aby mohly být písemné materiály zaslány členům 
zastupitelstva současně s pozvánkou, tj. nejpozději 7 dnů před zasedáním.  

10. V neodkladných případech je možné nad rámec navrženého programu zasedání předložit členům 
zastupitelstva písemný materiál v den zasedání (tzv. „na stůl“). O připuštění materiálu k projednání 
rozhodne zastupitelstvo hlasováním. 

11. Za řádné zpracování materiálu k projednání odpovídá předkladatel. Dohled nad formální správností 
předkládaných materiálů a dodržování lhůt předkladateli a zpracovateli vykonává místostarosta.  

 
 

Článek 6  
Účast na zasedání 

 
1. Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastňovat každého svolaného zasedání. Svou případnou 

neúčast, pozdní příchod či předčasný odchod jsou povinni omluvit předem, a to starostovi či 
předsedajícímu zasedání.  

2. Zasedání se povinně účastní tajemník úřadu, a to s hlasem poradním (§ 110 odst. 5 zákona o obcích) a 
dále všichni vedoucí odborů úřadu. 

3. Účast na zasedání potvrzují členové zastupitelstva a další osoby, jejichž účast na zasedání je podle tohoto 
jednacího řádu povinná, svým podpisem na listině přítomných. 

 
 

Článek 7  
Zahájení zasedání 

 
1. Zasedání předsedá a řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Ve výjimečném případě, 

například při současné nepřítomnosti starosty i místostarosty, řídí zasedání nejstarší přítomný člen rady, 
případně jiný člen zastupitelstva zvolený hlasováním. Osoba řídící zasedání je dále označena jako 
předsedající.   

2. Předsedající v zahajovací části: 
a) Konstatuje řádné svolání a vyhlášení zasedání a konstatuje pořadové číslo zasedání. 
b) Na základě počtu přítomných členů zastupitelstva konstatuje usnášeníschopnost zastupitelstva. 
c) Předloží zastupitelstvu návrh programu zasedání a vyzve k podání návrhů na provedení změn 

v návrhu programu; o stažení materiálu z programu jeho předkladatelem se nehlasuje, o jednotlivých 
návrzích a programu jako celku se hlasuje zvlášť; nově zařazené body se do programu zařazují před 
bod Různé a Závěr; o návrhu na změnu pořadí projednání některého bodu programu se hlasuje, číslo 
bodu programu se nemění.   

d) Navrhne složení pracovních orgánů zasedání z řad členů zastupitelstva, a to zejména tříčlenné 
návrhové komise případně tříčlenné volební komise a jednoho ověřovatele zápisu o zasedání 
zastupitelstva. O těchto návrzích zastupitelstvo hlasuje. Druhým ověřovatelem zápisu o zasedání 
zastupitelstva je z titulu své funkce místostarosta. V případě nepřítomnosti místostarosty na zasedání 
zastupitelstva navrhne předsedající ověřovatelem zápisu jiného člena zastupitelstva a o návrhu 
zastupitelstvo hlasuje. Předsedající dále určí zapisovatele zápisu a skrutátora. 

e) Konstatuje, že zápis z předchozího zasedání zastupitelstva byl ověřen a podepsán bez námitek a je 
v místnosti konání zastupitelstva v originální podobě, případně seznámí zastupitelstvo s podanými 
námitkami, o kterých rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

3. Pokud starosta v období mezi zasedáními zastupitelstva pozastavil výkon usnesení rady, předkládá 
zastupitelstvu písemně zdůvodněný návrh na rozhodnutí o usnesení spolu se zprávou o činnosti rady (§ 
105 zákona o obcích).  

 
 

Článek 8  
 Připomínky členů zastupitelstva, výborů a komisí, občanů města 

 
1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen „dotazy“) na radu, její 

jednotlivé členy, na další orgány města, výbory zastupitelstva, ředitele příspěvkových organizací města, 
vedoucí organizačních složek města, zástupce města v orgánech právnických osob. Na dotazy odpovídá 
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dotazovaný bezodkladně na zasedání ústní formou; dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo 
provedení jiného opatření, zodpoví dotazovaný písemně, nejdéle však do 30 dnů, pokud odpovědi na 
dotaz nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Uplatněné dotazy na zasedání 
se zaznamenávají v zápise ze zasedání. Doba pro dotazy je obvykle vymezena v programu po úvodní 
části zasedání. Písemná odpověď na dotaz se předává na vědomí starostovi, který s ní seznámí radu a 
zastupitelstvo. 

2. Občanům města a jiným oprávněným osobám (§ 16 a 17 zákona o obcích) je v programu zasedání 
vyhrazena doba 30 minut na ústní podání připomínek a podnětů a vyjádření stanovisek. Zastupitelstvo 
může rozhodnout o prodloužení uvedené lhůty. O formě odpovědi (ústní nebo písemná) na připomínku, 
podnět nebo stanovisko rozhoduje předsedající.  

3. V dalším průběhu zasedání je možné vystoupení nečlena zastupitelstva pouze stanoví-li tak zákon o 
obcích, tento jednací řád nebo se souhlasem zastupitelstva. 

 
 

Článek 9  
 Projednávání jednotlivých bodů 

 
1. V rámci projednávání jednotlivých bodů programu předsedající zpravidla: 

a) udělí slovo předkladateli; 
b) poté otevře rozpravu a uděluje slovo v pořadí, ve kterém se o slovo zájemci definovaní čl. 9 odst. 2 

přihlásili. Do rozpravy se zájemci přihlašují zvednutím ruky. Nikdo se nemůže ujmout slova, nebylo-li 
mu předsedajícím uděleno; v rámci uděleného slova je možno vznášet dotazy a věcné připomínky, 
žádat doplnění a vysvětlení a předkládat pozměňovací návrhy, případně protinávrhy usnesení 
k původnímu návrhu usnesení. Přihlašovat se do rozpravy je možné pouze do jejího ukončení. Návrh 
usnesení formuluje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise. Návrh usnesení může být proveden 
odkazem na předložený písemný materiál; 

c) odejme slovo, pokud řečník přes upozornění nemluví k věci, překračuje stanovenou dobu, nebo 
vystupuje hrubým a nevhodným způsobem; 

d) ukončí rozpravu, nejsou-li další dotazy či připomínky; 
e) dá hlasovat o ukončení rozpravy, navrhne-li to kterýkoliv člen zastupitelstva; 
f) vyžaduje-li to povaha rozpravy, udělí po jejím skončení slovo předkladateli a vyzve ho ke shrnutí 

obsahu rozpravy a formulaci návrhu usnesení; za stejným účelem může vyzvat i jiného člena 
zastupitelstva, tajemníka úřadu nebo jinou osobu přítomnou zasedání; 

g) konstatuje výsledky hlasování. 
2. Během rozpravy předsedající udělí slovo: 

a) členu zastupitelstva nebo tajemníkovi úřadu deklarujícímu technickou poznámku vždy, kdy o to 
požádá; 

b) členu vlády nebo jím pověřenému zástupci, senátorovi nebo poslanci, zástupci orgánů Zlínského kraje 
a předsedovi osadního výboru vždy, kdy o to požádá; 

c) pracovníkovi úřadu, vyžaduje-li to povaha rozpravy nebo je o vyjádření požádán; 
d) občanu města či jiné fyzické osobě, které přiznává zákon o obcích postavení občana města (§ 16 

odst. 2 písm. c) a d) zákona o obcích); 
e) mluvčímu skupiny občanů, jejíchž zájmů se projednávaná problematika přímo týká, o udělení slova 

zastupitelstvo hlasuje; 
f) osobě pověřené občany, kteří požádali o projednání určité záležitosti zastupitelstvem podle § 16, odst. 

2, písm. f) zákona o obcích. 
3. Pro slovo udělené v rozpravě platí tato omezující opatření:  

a) doba vystoupení občana v rozpravě – maximálně 3 minuty; 
b) doba vystoupení člena zastupitelstva, tajemníka úřadu, vedoucího odboru úřadu nebo jiné vyzvané 

osoby v rozpravě nebo předkladatele – maximálně 3 minuty, není-li zastupitelstvem odsouhlasena 
delší doba; 

c) technická poznámka (námitka o nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů) – 
maximálně 1 minuta.  

d) nikdo nemůže hovořit v téže věci více než dvakrát, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak.  
4. Materiál může být jeho předkladatelem stažen z projednávání bez hlasování pouze před schválením 

programu jako celku. Po schválení programu se o odložení projednávání materiálu hlasuje. 
5. Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit 

rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu.  
6. Členové zastupitelstva a tajemník úřadu mají právo na zaznamenání doslovného znění svého stanoviska 

do zápisu o průběhu zasedání, jestliže o to požádají. 
7. Na dotazy, připomínky a podněty člena zastupitelstva odpovídá dotazovaný v souladu s čl. 8 odst. 1. 
8. Předsedající může zakázat pořizování obrazového nebo zvukového záznamu zasedání, pokud by tím byl 

rušen průběh a účel zasedání. 
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9. Pokud u některého člena zastupitelstva skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování bodu programu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu 
blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (to se 
netýká členství v orgánech společností zřízených městem), sdělí tuto skutečnost předsedajícímu před 
zahájením projednáváni příslušné záležitosti. O tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání 
a rozhodování této záležitosti, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.  

 
 

Článek 10  
 Příprava usnesení 

 
1. Zastupitelstvo hlasuje o usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.  
2. Pozměňovací návrh nebo protinávrh musí člen zastupitelstva v rámci rozpravy nahlas přečíst a poté 

písemně předat předsedovi návrhové komise. Pokud je v rámci rozpravy přednesen návrh usnesení, který 
se nevztahuje k projednávané problematice, postupuje předsedající v souladu s odst. 7 tohoto článku. 

3. Návrh usnesení předkládá ke schválení předsedající, nebo předkladatel. Předseda návrhové komise 
předkládá návrh usnesení ke schválení, byl-li v průběhu rozpravy podán pozměňovací návrh nebo 
protinávrh, nebo byl-li k předložení návrhu usnesení předsedajícím vyzván. 

4. Pokud návrhová komise považuje návrh za neúplný, nedostatečný či chybný, má právo vznést proti tomuto 
návrhu námitku nebo navrhnout předsedajícímu přerušení zasedání do doby vyjasnění námitek, nebo 
upřesnění podaného návrhu. 

5. O předložených návrzích usnesení, variantních řešeních, pozměňovacích návrzích a protinávrzích 
k původnímu návrhu usnesení dává předsedající hlasovat takto: 
a) Jestliže návrh usnesení obsahuje variantní řešení, hlasuje se nejprve o variantě doporučované ke 

schválení předkladatelem. Schválením jedné varianty se ostatní považují za nepřijaté. 
b) Pokud byly podány pozměňovací návrhy, dá o nich předsedající nejprve hlasovat v pořadí, v jakém 

byly předloženy, poté o ostatních částech původního návrhu a pokud byly pozměňovací návrhy 
schváleny, nakonec o usnesení jako celku. 

c) Pokud byly podány protinávrhy, dá o nich předsedající hlasovat v opačném pořadí, než v jakém byly 
předloženy, schválením jednoho návrhu se ostatní považují za nepřijaté. 

d) Každý člen zastupitelstva může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých částech 
projednávaného návrhu usnesení. Pokud zastupitelstvo rozhodne o odděleném hlasování, hlasuje se 
o jednotlivých částech usnesení v pořadí určeném předsedou návrhové komise a na závěr o návrhu 
jako celku. 

6. Jestliže žádný předložený návrh nezískal potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh 
předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve politická uskupení 
členů zastupitelstva, aby jmenovaly každé uskupení po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání 
zastupitelstva přeruší. Dohodovací řízení řídí předsedající. Dojde-li se k dohodě, která nasvědčuje tomu, 
že upravený návrh usnesení získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání 
zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou 
většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý. 

7. O zařazení nového (dalšího) bodu do programu v průběhu zasedání se hlasuje ihned po ukončení 
hlasování k bodu, ve kterém byl návrh přednesen. Nově zařazený bod se zařazuje před bod Různé a 
Závěr; o návrhu na změnu pořadí projednání tohoto bodu programu se hlasuje, číslo bodu programu se 
nemění. 

8. K informaci zpravidla není přijímáno usnesení. Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, má se za to, že bere 
informaci na vědomí. 

9. Je-li k některému bodu přijato usnesení, je považováno pro probíhající zasedání za konečné, stává se 
bodem usnesení a již o něm nemůže být znovu na tomto zasedání hlasováno.  

 
 

Článek 11  
 Hlasování 

 
1. Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním, a to jak v procedurálních věcech, tak při přijímání usnesení.   
2. Hlasuje se veřejně. Tajně se hlasuje, pokud tento způsob stanoví zákon, nebo o tomto způsobu hlasování 

rozhodne zastupitelstvo na základě návrhu kteréhokoliv člena zastupitelstva (zejména v případě 
personálních otázek). 

3. Veřejné hlasování se provádí zvednutím ruky pro návrh, proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet; 
předsedající vyzývá k hlasování zpravidla otázkami: „Kdo je pro návrh?“; „Kdo je proti návrhu?“; „Kdo se 
zdržel hlasování?“ s tím, že výsledek veřejného hlasování se uvede do zápisu ze zasedání s 
konstatováním, kteří členové zastupitelstva hlasovali pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi 
hlasování. 
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4. Tajné hlasování se provádí hlasovacími lístky. Pro zabezpečení tajného hlasování zvolí zastupitelstvo 
volební komisi složenou ze zástupců všech politických klubů. Výsledek tajného hlasování pak vyhlásí 
předseda volební komise tak, že sdělí počet přítomných členů zastupitelstva, počet odevzdaných hlasů a 
výsledek hlasování.  

5. Námitku proti průběhu hlasování může vznést každý člen zastupitelstva, který se zúčastnil hlasování, při 
hlasování nebo bezprostředně po něm; o námitce rozhodne zastupitelstvo hlasováním. Je-li námitka 
uznána, opakuje zastupitelstvo hlasování bez rozpravy. 

 
 

Článek 12  
 Přerušení a ukončení zasedání 

 
1. Předsedající zasedání přeruší, pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušené jednání zastupitelstva 

nebo rozhodne-li tak zastupitelstvo. Při přerušení zasedání předsedající konstatuje dobu, na níž je 
zasedání přerušeno. Tato doba může být nejvýše 1 hodinu, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak. Po uplynutí 
stanovené doby přerušení zasedání nebo na základě rozhodnutí zastupitelstva zasedání pokračuje. 

2. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva (tj. min. 11), ukončí předsedající zasedání, a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání. 
V tomto případě se neužijí lhůty stanovené pro zasílání písemných pozvánek a písemných materiálů 
členům zastupitelstva. 

3. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, pokud   
a) byl vyčerpán schválený program zasedání a nikdo se již nehlásí o slovo; 
b) poklesne počet přítomných členů zastupitelstva tak, že zastupitelstvo není schopno se usnášet; 

v tomto případě se neprojednané body přesouvají do návrhu programu pro nejbližší zasedání, 
c) rozhodne tak zastupitelstvo; v tomto případě se neprojednané body přesouvají do návrhu programu 

pro nejbližší zasedání. 
 
 

Článek 13  
 Zápis ze zasedání  

 
1. Z každého zasedání musí být pořizován zápis, který po jeho schválení zastupitelstvem osvědčuje průběh 

zasedání. Za vyhotovení zápisu odpovídá útvar sekretariát.  
2. Zápis obsahuje: 

a) pořadové číslo zasedání v průběhu volebního období; 
b) den a místo jednání včetně hodiny zahájení a zakončení, popř. časy přerušení zasedání; 
c) jméno předsedajícího; 
d) jména ověřovatelů zápisu a zapisovatele; 
e) složení návrhové komise, případně dalších komisí; 
f) počty přítomných a jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva; 
g) změny počtu přítomných členů zastupitelstva v průběhu zasedání; 
h) schválený pořad zasedání (program); 
i) průběh interpelací členů zastupitelstva a vystoupení občanů; 
j) zprávu výborů zastupitelstva; 
k) průběh projednávání jednotlivých bodů programu s uvedením jména předkladatele materiálu, průběhu 

rozpravy, schválených materiálů; 
l) podané návrhy, dotazy a připomínky; 
m) zaprotokolování odchylných stanovisek členů zastupitelstva; 
n) průběh a výsledky všech hlasování, a to jmenovitě podle členů zastupitelstva (protokol o hlasování); 
o) přijatá usnesení, rozhodnutí, volby; 
p) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva měly stát součástí zápisu. 

3. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných s podpisy přítomných členů zastupitelstva a podpisy dalších 
osob, které se účastnily zasedání. Zápis podepisuje starosta, zapisovatel a ověřovatelé. 

4. Přílohou zápisu jsou písemné materiály předložené k projednání a další písemná podání předložená na 
zasedání. 

5. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů ode dne konání zasedání. 
6. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhoduje zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. 
7. Zápis s přílohami se zakládá na útvaru sekretariát a je veden i v elektronické formě. 
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Článek 14  
 Výpis usnesení  

 
1. Samostatně se vyhotovuje část zápisu, která obsahuje usnesení přijatá na zasedání a jejich přílohy. Tento 

výpis usnesení je nedílnou součástí zápisu. Výpis usnesení zastupitelstva podepisuje starosta a 
místostarosta nebo jiný pověřený člen rady. Jednotlivá přijatá usnesení mohou být ve výpisu usnesení 
doplněna o anotaci (doplňující informace k přijatému usnesení). Výpis usnesení nebo částečný výpis 
usnesení mohou být v odůvodněných případech pořízeny před podpisem zápisu ze zasedání. Částečný 
výpis usnesení podepisuje starosta nebo místostarosta. Je-li částečný výpis usnesení pořízen před 
podpisem zápisu či výpisu usnesení, musí být opatřen doložkou, že zápis či výpis usnesení nebyl k  datu 
vydání částečného výpisu usnesení podepsán starostou, místostarostou či ověřovateli zápisu. 

2. Přijatá usnesení zastupitelstva jsou číslována pořadovým číslem zasedání zastupitelstva daném volebním 
obdobím (římská číslice), za lomítkem pořadovým číslem usnesení v daném volebním období, za lomítkem 
čtyřmístným označením kalendářního roku, kdy bylo usnesení schváleno (např. VII/15/2011). 

3. Náležitosti usnesení: 
a) úvodní věta charakterizující podstatu věci upravované usnesením, která začíná slovy „Zastupitelstvo 

města Slavičín + deklarační slovo ............“.  
b) další části usnesení jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. 

4. Usnesení zastupitelstva řádně přijaté zastupitelstvem na jeho zasedání, byť by nemělo formální náležitosti 
podle předchozího odstavce, je platné. 

5. Je-li v usnesení odkaz na přílohu nebo přílohy usnesení, jsou tyto nedílnou součástí usnesení. Více příloh 
k jednomu usnesení se odlišuje arabskými číslicemi (příloha č. 1 k usnesení ZMS č. ......., příloha č. 2 
k usnesení ZMS č. .......). 

6. Nedílnou součástí každého usnesení přijatého na zasedání a uvedeného ve výpisu usnesení je výsledek 
hlasování, a to jmenovitě podle členů zastupitelstva  

7. Schválený právní předpis města a vnitřní předpis města je vždy uváděn v příloze usnesení, kterým je 
předpis schválen. Právní předpisy města podepisuje starosta s místostarostou nebo jiným pověřeným 
členem rady. 

8. Usnesení zastupitelstva nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy. Usnesení a jiná rozhodnutí 
schválená zastupitelstvem jsou závazná pro členy zastupitelstva, předsedy a členy výborů zastupitelstva, 
předsedy a členy komisí rady, pro úřad a pro osoby, kterým jsou v usnesení uloženy úkoly, pokud jsou 
tyto osoby podřízeny pravomoci zastupitelstva. 

9. Vyhotovení výpisu usnesení zastupitelstva rozešle útvar sekretariát v písemné nebo elektronické podobě 
ihned po jeho podpisu: 
a) členům zastupitelstva; 
b) tajemníkovi a vedoucím odborů úřadu; 
c) ředitelům obchodních společnosti, v nichž je město jediným společníkem; 
d) ředitelům příspěvkových organizací města; 
e) vedoucím organizačních složek města; 
f) případně dalším orgánům a osobám, kterým jsou v usnesení uloženy úkoly a nejsou uvedeny 

v předchozích bodech tohoto odstavce. 
10. Útvar sekretariát zajistí zveřejnění výpisu usnesení zastupitelstva po dobu 15 dnů vyvěšením na úřední 

desce úřadu a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.mesto-slavicin.cz). Dále zajistí trvalé 
zveřejnění výpisu usnesení společně s protokolem o hlasování na internetových stránkách města Slavičín 
(www.mesto-slavicin.cz). U zveřejněného výpisu usnesení musí být dodržena přiměřenost rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. Vyskytnou-li se v zápisu nebo ve výpisu usnesení administrativní chyby, které jsou zjištěny dodatečně po 
podpisu a zveřejnění, vydá útvar sekretariát oznámení o administrativní chybě (dále jen „oznámení“). 
Oznámení musí být před vydáním konzultováno se starostou, místostarostou a ověřovateli příslušného 
zápisu či výpisu usnesení. Oznámení je zveřejněno obvyklým způsobem. Chybný zápis či výpis usnesení 
útvar sekretariát opraví a zajistí příslušné podpisy. Archivuje se chybný zápis či výpis usnesení, oznámení 
a opravený zápis či výpis usnesení. 

 
 
 

Článek 15  
 Výkon usnesení a kontrola 

 
1. Usnesení zastupitelstva musí být vykonáno, není-li zrušeno zastupitelstvem anebo pozastaveno či 

zrušeno jiným orgánem při výkonu dozoru podle zákona o obcích. 
2. Rada zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva; za provedení výkonu usnesení zastupitelstva odpovídá 

předkladatel a za splnění jednotlivých úkolů obsažených v usnesení ten, jemuž byly úkoly uloženy. 
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3. Kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstva provádí zejména 
a) zastupitelstvo; 
b) rada; 
c) místostarosta; 
d) příslušné výbory zastupitelstva. 

4. Evidenci plnění usnesení zastupitelstva zajišťuje útvar sekretariát. 
 
 

Článek 16  
 Informace o jednání zastupitelstva  

 
1. Za informování veřejnosti o činnosti města včetně činnosti zastupitelstva odpovídá podle zákona o obcích 

starosta. 
2. Místostarosta zajišťuje vyřizování žádostí o informace, které se týkají zasedání zastupitelstva.  
 
 

Článek 17  
Výbory a pracovní orgány zastupitelstva  

 
1. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (§ 84 odst. 2 písm. l zákona o 

obcích). Podrobnosti o jednání výborů stanoví Jednací řád výborů zastupitelstva (JŘ/4). 
2. Návrhová komise a volební komise jsou pracovními orgány zasedání. Funkce návrhové komise a volební 

komise končí ukončením zasedání. 
3. Pro přípravu odborných stanovisek může zastupitelstvo zřídit další pracovní skupiny (expertní skupiny). 

Skupina se skládá z členů zastupitelstva, případně schválených odborníků. Činnost pracovní skupiny 
končí splněním úkolu, nejpozději přijetím usnesení zastupitelstva k projednávanému materiálu, jehož se 
činnost pracovní skupiny týkala nebo skončením funkčního období zastupitelstva, které je vytvořilo. 

 
 

Článek 18  
 Závěrečná ustanovení  

 
1. Zápisy a výpisy usnesení archivuje útvar sekretariát zpravidla po dobu 4 let od jejich vzniku. Po uplynutí 

této doby jsou tyto písemnosti předány k dalšímu uložení do centrální spisovny v souladu s platným 
Spisovým a skartačním řádem úřadu. 

2. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo svým 
usnesením. 

 
 

Článek 19  
 Zrušovací ustanovení a účinnost  

 
1. Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Slavičína č. JŘ/1-1/2013 schválený usnesením zastupitelstva 

č. XV/8/2013 ze dne 27.02.2013. 
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti jeho schválením zastupitelstvem dne 25.02.2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Končický     Mgr. Božena Filáková 
starosta      místostarostka 
 
 
 
 
 
 


