3/zzzg

JEDI\ACI RAD
zastupitelstvaobceŽelatovice

Zastupitelstvo
obceŽelatovicese podle$ 96 zákonač,.
|28l2O00Sb.,o obcích,v platném
zněníusneslona tomtoiednacímřádu.

člr

ZákJadní ustanovení
Jednacířád zastupitelstvaobce uprawje v mezíchzákona postupjednání zastupitelstva
obce, zejménapak upravuje přípravu, svolávání, průběhzasedání,usnesenía kontrolu plnění
usnesení.
Čt.z
Příprava zasedání zastupitelstva obce
1. Zastupitelstvoobce se scházípodle potřeby, nejméněvšakjedenkrátza 3 měsice. Zasedáni
svolává zpravid|a starosta obce, přičemž:
a) stanovídobu a místo konání
b) navrhuje program zasedání
2. o do'oěa místěkonárría s nawženým programem zasedánízastupitelstva obce informuje
starostaobčanyobce nejméně7 dní před zasedáním vyvěšeníminformaci naqývěsní
desce a vyhlášenímv místnímrozhlase, případněinformacíformou pozvánek .

Čt.s

Program zasedánízastupitelstvaobce
1. Programzasedánizastupitelstvaobce připrawjí a nawhujízpravidlastarostaobceve
spoluprácise členyZo.
2. Členzastupitelstvaobce,Úbory a komise zřizenéobcíneboobčan,mohounavrhovat
přímona zasedánídoplňkovy bod programujediiání.Tentonáwh můžebyt zařazendo
programuzasedánípo schváleníčlenyzastupitelstvaobce.
Čt.l
Průběhzasedánízastupitelstvaobce
1. Zasedánizastupitelstvaobcejsou veřejné,
2. Zasedání
zastupitelstva
obceřídí předsedající,
zpravidlastarostaobce.
3 Předsedající
řídíhlasování,
zjišťuje
a vyhlašuje
přerušuje
a ukončuje
ýsledky hlasování,
zasedáni a dbá, abyjednánímělo pracolmía věcnýpruběh.
4. V zahajovací
částizastupitelstvo
volína návrhpředsedajícího
náwhovoukomisi,určuje
dva ověřovatelezápisu a zapisovatelepniběhuzasedání.
5. Do rozpÍawk jednotlivýmbodůmprogramuse přihlašujíúčastníci
zasedánízastupitelsfva
obcezvednutím
ruky.
6. Členovizastupitelstvaobce,kteqýuplatňujetechnickou(procesní)
poznámkuse slovo udělí
kdvkoliv.

7.Každýčlenzasfupitelswaobcemá právo interpelace,tj. vznášetdotazy'připomínky'
námitkya poŽadovatk předkládanýmmateriálůmvysvětlení.Pokud nenímoŽnona tyto
podnětýodpovědětihne.tl,budoutýo zodpovězenyv termínudanémv zápisez jednání,
obce,pokudbyly projednányvšechnybody
zastupitelstva
zasedání
ukončí
8. Předsedající
zastupitelstvaobcenebo ostatnípřítomníse nehlásío slovo.
programua členové

čt.s

Zápisy ze zasedání
I. Zápis o průběhuzasedánípořizuje pověřený členzastupitelstvaobce.
2. V zápisu se uvede
a) datum a místo konání zasedáni
b) jmenný seznam přítomných členůzastupitelstva obce
c) pořad _ program zasedání
d) jmenování zápisovatele' zvolení členůnávrhovékomise a ověřovatelůzápisu
e) kdo zasedánířídil a v jednání vystupoval
Í)jaké návrhy byly podány
g) qýsledky hlasování
h) přijatéusnesení
kterépožadujíčlenovézastupitelstvaobcejako součást
i; případnédalšískutečnosti,
zápisu.
3. Zápisje nutno pořídit do 10 dnůpo skončenízasedárrí. Zápís podepisují:starosta"
míitoštarostaurčeníověřovateléa zapisovate|. Zápis musí bý uloženna obecnímúřadě
k nahlédnutí.
4. Usnesenízhotovenév souladu se zápisem se zveřejnína vývěsnídesceoÚ nejméněpo
<iobu7 dnů.
5. Na záHadě požadavkůmusíobec zaslat usneseníorgánůmvykonávajícímdozor, tj'
krajskémuúřadua dozorovémupracovištiMinisterstva vnitra CR

Člo

Účinnost
nabývá
obceŽelatovice one ?9.:.9:.?9.93a
Jednacířád byl schválenzastupitelstvem
dnemschválení'
účinnosti

V Želatovicíchdne

místostarosta
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