
Cáslav
Pro jednání Zastupitelstva mesta Cáslavi
konaného dne 10.02.2020

Císlo zprávy: 5

Nový Jednací rád Zastupitelstva mesta Cáslavi

Predkládá: JUDr, V7astislav Málek, starosta mesta

Zpracovala: asistentka, sekretariát mesta

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo mesta Cáslavi schvaluje, podle § 96 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném mení, nový návrh Jednacího rádu Zastupitelstva mesta Cáslavi ve znení
pozmenovacích návrhu s úcinností od schválení tohoto usnesení.

Duvodová zpráva
Zastupitelstvo mesta Cáslavi, podle § 96 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném mení,
vydává jednací rád, v nemž stanoví podrobnosti o svém jednání. Protože došlo k nekterým
zmenám je nezbytné je zapracovat do jednacího rádu.

Príloha
Návrh nového Jednacího rádu Zastupitelstva mesta Cáslavi
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Zastupitelstvo mesta Cáslavi se podle § 96 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znení

pozdejších predpisu usneslo na tomto svém jednacím rádu.

Datum úCinnosti od: XX.XX.20XX

Platné do:
Schváleno:
Radou mesta Cáslavi dne: XX.XX.20XX - usnesením C. XXX/20XX

Zastupitelstvem mesta Cáslavi dne: XX.XX.20XX - usnesením C. ZM/XX/20XX

Zpracoval(a):



Zastupitelstvo mesta Cáslavi se na svém zasedání dne XX.XX.20XX usneslo vydat podle § 96 zákona c.

128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon"), tento nový Jednací rád:

Clánek 1
Úvodní ustanovení

l) Jednací rád zastupitelstva upravuje prípravu, svolání, prubeh jednání, usnášení a kontrolu plnení
usnesení zasedání Zastupitelstva mesta Cáslavi a dále další otázky týkající se mestského zastupitelstva. O

otázkách neupravených tímto jednacím rádem, popr. o dalŠích zásadách svého jednání, rozhoduje

zastupitelstvo mesta v mezích zákona.
2) Zákonem chránené údaje (zejména osobní a citlivé údaje), které jsou nezbytnou soucástí projednávaných

materiálu, jsou prístupné pouze Clenum zastupitelstva a pri projednávání návrhu nejsou sdelovány. Tyto
zákonem chránené údaje nejsou Clenové zastupitelstva oprávneni dále zverejnovat ani predávat tretím
osobám (stranám). Clenové zastupitelstva jsou povinni zachovávat mlcenlivost o osobních údajích a také

o bezpecnostních opatreních, jejichž zverejnení by ohrozilo zabezpecení osobních údaju podle Narízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaju a volném pohybu techto údaju.

3) Tuto povinnost jsou Clenové zastupitelstva povinni zachovávat i po ukonCení výkonu funkce verejného
Cinitele

Clánek 2

Pravomoci zastupitelstva
Zastupitelstvo rozhoduje o vŠech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znení pozdejších predpisu, a dalŠích pravomocech v samostatné pusobnosti, které si vyhradilo (mimo

pravomocí vyhrazených rade podle § 102 odst. 2 zákona).

Clánek 3

Svolání zasedání zastupitelstva

l) Zastupitelstvo se schází podle potreby, nejméne však jedenkrát za tri mesíce. Zasedání zastupitelstva se
konají v územním obvodu mesta Cáslavi. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla rídí starosta. Svolává

je nejpozdeji do 7 dnu prede dnem jednání. V prípade, že požádá o svolání jednání alespon jedna tretina
Clenu zastupitelstva, nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat "mimorádné" zasedání zastupitelstva

nejpozdeji do 21 dnu ode dne, kdy žádost byla doruCena Mestskému úradu v Cáslavi.

2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odst. l), uCiní tak místostarosta, poprípade jiný Clen

zastupitelstva.

Clánek 4

ZruŠení svolaného zastupitelstva

Starosta zruší svolané zastupitelstvo do 2 dnu pred jeho konáním, pokud je zrejmé, Že se zasedání nemuže
zúcastnit nadpolovicní vetŠina všech jeho Clenu.

Clánek 5

Príprava zasedání zastupitelstva

l) Prípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta, pritom stanoví zejména:
a) dobu a místo zasedání,
b) program jednání,

C) odpovednost za zpracování a predložení odborných podkladu,
d) zpusob projednání jednotlivých bodu programu

2) Právo predkládat návrhy k zarazení na program pripravovaného zasedání mají jeho Clenové, rada,
výbory a komise. Podklady se predkládají v tištené podobe, v poctu 23 kopií na sekretariát MeÚ príp.



elektronicky na adresu radnice@meucaslav.cz v termínu stanoveném kancelárí starosty (poverenou
osobou) nebo tak, aby mohly být zastupitelum doruceny nejpozdeji 7 dnu prede dnem konání zasedání.
Rozsáhlé podklady obdrží Clenové Zastupitelstva mesta v elektronické podobe.

3) Materiály pro jednání se Clenum zastupitelstva predkládají v tištené podobe nejpozdeji 7 dnu prede
dnem konání zasedání Uvedené materiály jsou anonymizovány a jsou soucasne k dispozici na elektronické
úrední desce MeÚ, a to nejpozdeji 5 dnu prede dnem zasedání zastupitelstva.

4) Pokud budou podklady pro jednání doruCeny po lhute uvedené v odst. 3, rozhodne o jeho zarazení na
program zasedání starosta, popr. místostarosta. Pokud budou návrhy doruceny v den jednání
zastupitelstva, rozhodne o projednání zastupitelstvo na zasedání.

5) Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovány tak, aby umožnily Clenum zastupitelstva
komplexne posoudit problematiku a prijmout úCinná opatrení. Za správnost a poskytnutí materiálu
odpovídá zpracovatel návrhu.
V oduvodneném prípade, kdy predkládané materiály neodpovídají výše uvedenému, rozhodne o jejich
projednání zastupitelstvo na zasedání.

Podklady pro jednání obsahují zejména:
- pozvánku na jednání
- kontrolu plnení usnesení z predchozího jednání zastupitelstva
- duvodové zprávy
- ostatní materiály (bod ,,ruzné")

Duvodová zpráva:
- název materiálu a císlo zprávy
- jméno zpracovatele a predkládajícího vC. podpisu (originál)
- návrh usnesení a oduvodnení predkládaného návrhu
- prílohy k duvodové zpráve, pokud to povaha projednávání vyžaduje ci to navrhovatel považuje za
vhodné

Formulace návrhu na usnesení zní napr.:
- zastupitelstvo schvaluje (neschvaluje) ···

- zastupitelstva zrizuje (ruŠí) ...

- zastupitelstva volí (odvolává) ...

- zastupitelstvo rozhoduje ...

- zastupitelstva deleguje ··-

- zastupitelstva navrhuje ...

- zastupitelstvo vydává (zrušuje) ·..

- zastupitelstvo urcuje ...

- zastupitelstvo stanovuje ...

- zastupitelstvo jmenuje ...

6) Mestský úrad posílá pozvánku na zasedání zastupitelstva spolu s programem, podklady pro jednání vC.
príloh v tištené podobe, v termínu podle odst. 3 tohoto clánku.

7) Mestský úrad informuje o míste, dobe a navrženém programu pripravovaného zasedání zastupitelstva.
Informaci vyvesí na úrední desce MeÚ a elektronické úrední desce MeÚ alespon 7 dní pred zasedáním

zastupitelstva. Krome toho je informace o konaném zasedání zastupitelstva zverejnena na webových
stránkách mesta, prostrednictvím vylepených plakátu na plochách k tomu urcených, popr. jiným
vhodným zpusobem.



Clánek 6

ÚCast clenu zastupitelstva a dalších osob na zasedání

l) Clenové zastupitelstva jsou povinni se zúCastnit každého zasedání zastupitelstva, jinak jsou povinni se

osobne, písemne (možno i e-mailem) nebo telefonicky omluvit starostovi nebo prostrednictvím
sekretariátu MeÚ s uvedením duvodu.

Také pozdní príchod nebo predcasný odchod omlouvá starosta.

2) ÚCast na zasedání stvrzují Clenové svým podpisem do listiny prítomných.

3) Clen zastupitelstva se po vstupu do jednacího sálu prihlásí prostrednictvím pridelené karty, kterou vloží

do elektronického hlasovacího systému a tím se prihlásí. Pri odchodu z jednacího sálu kartu vysune a tím

se odhlásí.

4) Zasedání zastupitelstva se dále úcastní:

- tajemník

- vedoucí odboru a oddelení mestského úradu

Clánek 7

Program zasedání

l) Návrh programu jednání sdelí predsedající, zpravidla starosta (v dobe jeho neprítomnosti místostarosta

nebo poverený Clen rady) pri jeho zahájení. O schválení, ci o námitkách proti nemu, rozhoduje

zastupitelstvo hlasováním.

2) Jednotlivé návrhy na jednání zastupitelstva jsou na program zarazeny v následujícím poradí:

- schválení programu jednání

- kontrola plnení usnesení

- dotazy a pripomínky obcanu

- projednání bodu, o nichž se hlasuje a jejich výstupem je prijetí usnesení

- dotazy a pripomínky zastupitelu

3) Na zasedání zastupitelstva mesta muže být jednáno jenom o vecech, které byly dány na program.

4) O podkladech pro jednání, které byly doruCeny po lhute uvedené v Clánku 5 odst. 3 a o zarazení ústních
návrhu na program jednání, rozhoduje zastupitelstvo pred schválením programu jednání. O návrhu se

hlasuje bez rozpravy.

5) O presunutí poradí projednávaných bodu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

6) Program po prípadných zmenách musí být znovu schválen.

Clánek 8

Prubeh zasedání zastupitelstva

l) Zasedání zastupitelstva je verejné a probíhá v Ceském jazyce.

2) Zasedání zastupitelstva rídí predsedající, zpravidla starosta (v dobe jeho neprítomnosti místostarosta

nebo poverený Clen rady).

3) Predsedající dbá na nerušený prubeh jednání a dodržování jednacího rádu, rídí hlasování, jehož
výsledek zjištuje a vyhlašuje, ukoncuje a prerušuje zasedání a dbá na to, aby zasedání melo pracovní

charakter a vecný prubeh.

Pokud je prubeh zasedání zastupitelstva naruŠován muže predsedající uplatnit tato porádková opatrení:

a) odejmout slovo,

b) vykázat z místnosti,

C) prerušit nebo ukoncit zasedání.



4) V zahajovací cásti zasedání predsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo rádne svoláno a o jeho
konání byli obCané i zastupitelé rádne informováni. Konstatuje prítomnost všech (príp. nadpolovicní
vetŠiny) Clenu zastupitelstva, dá hlasovat o programu zasedání, navrhne dva Cleny návrhové komise a dva
Cleny za overovatele zápisu.
Následne sdelí, zda byl overen zápis z predchozího zasedání, který byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu
MeÚ, zda k nemu byla podány námitky, príp. jaké.

5) Zápis, proti nemuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatneny, rozhodne
o nich zastupitelstvo po vyjádrení overovatelu.

6) Zápis z predchozího zasedání je pri zasedání zastupitelstva predložen k nahlédnutí.

7) Není-li pri zahájení nebo v prubehu zasedání prítomna nadpolovicní vetŠina všech clenu zastupitelstva,
ukoncí predsedající zasedání a svolá do 15 dnu nové jednání k témuž, nebo zbývajícímu programu, podle
CI. 3 tohoto jednacího rádu.

8) Nikdo, komu predsedající neudelil slovo, se ho nemuže ujmout.

9) Nikdo nemuže mluvit v téže veci vícekrát než dvakrát.

10) V prubehu jednání je moŽné vznést technickou poznámku kdykoliv, krome v prubehu hlasování.
Technická poznámka obsahuje predevším upozornení na porušení jednacího rádu, legislativy, jinou
procedurální záležitost, ci technickou stránku jednání. Dále muže obsahovat urcitou informaci, která
bezprostredne souvisí s posledním predneseným príspevkem do rozpravy
Délka technické poznámky nesmí presáhnout 30 sekund.
Predsedající udelí slovo k technické poznámce prednostne, ale muže je odejmout ihned, jakmile dle jeho
názoru prekrocí recník vymezený rámec.

11) Jednání zastupitelstva je limitováno, a to na dobu nejvýše 4 hodin. Nejdéle po 2 hodinách jednání
vyhlásí predsedající 10 ti minutovou prestávku.
Body jednání, které se nedostaly na porad jednání, budou projednány na príštím zasedání zastupitelstva,
které bude svoláno nejpozdeji do 14 dnu.

Clánek 9

Kontrola plnení usnesení
l) Formu a prubeh plnení usnesení zastupitelstva zaznamenávají poverené osoby (dle ukládací cásti
usnesení), popr. príslušní pracovníci mestského úradu, zodpovední za naplnení a realizaci usnesení.

2) Zpráva o plnení usnesení je clenum zastupitelstva predkládána písemne jako jeden z podkladu pro
jednání.

Clánek 10

Projednání bodu: Dotazy a pripomínky obcanu
l) Prvních 30 minut po zahájení jednání zastupitelstva je vyhrazeno obCanum pro jejich pripomínky,
námety, podnety, pochvaly související s chodem mesta Cáslavi.

2) Právo vystoupit na zasedání zastupitelstva má v souladu s § 16 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znení
pozdejších predpisu, obCan mesta, který dosáhl veku 18 let, dále fyzická osoba, která dosáhla veku 18 let a
vlastní na území mesta nemovitost a cestný obcan mesta (dále jen ,,obcan".)

3) ObCané se hlásí do rozpravy zvednutím ruky nebo pristoupením k mikrofonu umísteném uprostred
jednacího sálu. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty.

4) Obcan muže vystoupit ke stejnému námetu pouze dvakrát.



5) Obcané mají právo vznášet dotazy, pripomínky a podnety na Cleny rady a Cleny zastupitelstva. Na
dotazy a pripomínky odpovídá dotazovaný bezodkladne. Dotazy, pripomínky a podnety, jejichž podnet
vyžaduje prošetrení nebo provedení jiného opatrení, zodpoví dotazovaný písemne nejpozdeji do 30 dnu.

6) Uplatnené dotazy, pripomínky a podnety se zaznamenávají v zápise porizovaném behem jednání a o
jejich vyrízení je vedena evidence na mestském úrade.

7) Pokud se nikdo již do rozpravy nehlásí, predsedající rozpravu ukoncí.

Clánek 11

Projednání bodu, o nichž se hlasuje a jejich výstupem je prijetí usnesení
l) Úvodní slovo k hlavním zprávám prednese predkladatel, maximální délka prednesu predkladatele je

omezena na 10 minut.

2) Po vystoupení predkladatele návrhu zahájí predsedající rozpravu. Do rozpravy se hlásí Clenové
zastupitelstva pomocí elektronického hlasovacího zarízení (v prípade, Že je hlasovací zarízení nefunkcní,
prihlásí se Clenové do diskuse zretelným zvednutím ruky).

3) V prubehu rozpravy si mohou zastupitelé vyžádat k projednávané záležitosti, nebo k jejím Cástem,
vyjádrení Clenu rady, zástupce odboru MeÚ nebo vyjádrení jiné osoby, které se projednávaná záležitost

týká.
Kterýkoliv zastupitel má rovneŽ právo v prubehu rozpravy vznášet dotazy, pripomínky a podnety na Cleny
rady, zástupce odboru MeÚ nebo jiné osoby, pokud se jich projednávaná záležitost týká.

4) Clen zastupitelstva muŽe v rozprave:

a) podat návrh na odrocení projednávaného bodu - návrhem na odrocení navrhuje Clen zastupitelstva, aby
o projednávaném návrhu nebylo rozhodnuto ihned, ale aby se o nem jednalo bud' v dobe pozdejší,
vyjádrené urcitým casovým údajem, nebo podmínkou, která musí být nejprve splnena, v tomto prípade

nebude prijato žádné usnesení na probíhajícím jednání zastupitelstva,

- po tomto návrhu následuje hlasování o návrhu na odrocení;

b) podat návrh na zamítnutí projednávaného návrhu na usnesení - prijetí návrhu na zamítnutí má za
následek, že projednávaný návrh již nebude predmetem rozpravy ani hlasování, nebude prijato Žádné

usnesení v projednávaném bodu,

- po tomto návrhu následuje hlasování o návrhu na zamítnutí;

C) podat návrh na prijetí jiného usnesení k projednávanému bodu (dále jen ,,protinávrh"),

- o tomto protinávrhu se hlasuje po ukoncení rozpravy;
d) podat pozmenovací návrh k návrhu usnesení k projednávanému bodu,

- o tomto pozmenovacím návrhu se hlasuje po ukoncení rozpravy.

5) Do rozpravy k jednotlivým bodum programu se mohou prihlásit se svými návrhy a pripomínkami i
obcané mesta Cáslavi v celkovém Casovém limitu 3 minut

6) Predsedající rozhodne, zda na dotaz, pripomínku nebo podnet bude podána odpoved ústne na zasedání,
a které z nich budou zodpovezeny písemne do 30 dnu po konání zasedání
Rozhodne-li predsedající, Že odpoved bude podána ústne na zasedání, prednese na výzvu predsedajícího
dotázaný své vyjádrení Predsedající zároven stanoví casový limit pro jeho vystoupení, který nesmí
prekrocit 3 minuty.
Rozhodne-li predsedající, Že odpoved bude podána písemne, predloŽí rada zastupitelstvu na nejbližším
zasedání zprávu o jejich písemném vyrízení.

7) Bez ohledu na poradí prihláŠek do rozpravy musí být udeleno slovo tomu Clenovi zastupitelstva, který
upozornuje na porušení zákona, porušení nebo nedodržení jednacího rádu, upozornení na zjevné



nesprávnosti v predložených materiálech (chyby ve výpoctech, chybné odvolání na ustanovení zákonných

predpisu apod.)

8) Zastupitelstvo muže v prubehu zasedání hlasováním bez rozpravy body poradu presunout, nebo sloucit
rozpravu ke dvema nebo lvice bodum programu (návrh muže podat predsedající pri rízení zasedání nebo

Clen zastupitelstva).

9) Clen zastupitelstva, který vystoupil v rozprave, muŽe vzít svuj podaný návrh podle písm. C) a d) tohoto

Clánku zpet do ukoncení rozpravy.

10) Prednášející návrhu muŽe vzít svuj návrh zpet do ukonCení rozpravy.

11) Predsedající je oprávnen odebrat reCníkovi, pokud nemluví k veci nebo prekrocí-li jednacím rádem
stanovený casový limit, slovo. Rovnež muže predsedající neudelit slovo nebo odejmout slovo recníkovi,
který v téže veci hodlá hovorit více než dvakrát.

12) Clen zastupitelstva, u nehož skutecnosti nasvedcují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování v

dané veci mohl znamenat výhodu nebo Škodu pro nej samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo
právnickou osobu, kterou zastupuje na základe zákona nebo plné moci (stret zájmu podle zákona C.
159/2006 Sb., o stretu zájmu, ve znení pozdejších predpisu), je povinen se prihlásit a sdelit v souladu s
ustanovením § 83 odst. 2) zákona C. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení, tuto skutecnost zastupitelstvu.
O tom, zda existuje duvod pro vylouCení z projednávání a rozhodování v dané záležitosti rozhodne
zastupitelstvo. Tato skutecnost musí být uvedena v zápisu o jednání zastupitelstva a v záznamu o
hlasování.

13) Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo Clen vlády, nebo jím urcený zástupce, senátor, poslanec
nebo zástupce orgánu kraje, musí mu být udeleno.

14) Pokud se nikdo již do rozpravy nehlásí, predsedající rozpravu ukoncí.

15) Po ukoncení rozpravy predá prednášející slovo návrhové komisi, která prednese návrh na usnesení.
Projednávaný návrh na usnesení je behem jednání promítán na plátne, které je viditelné pro všechny cleny
zastupitelstva a návrhová komise se na nej muže odkázat.
Poté nechá predsedající hlasovat o navrhovaném usnesení.

Clánek 12

Príprava usnesení
l) Návrh usnesení predkládaný zastupitelstvu ke schválení, vychází z puvodního návrhu navrhovatele a
z diskuse ci pozmenovaných návrhu Clenu zastupitelstva.

2) Usnesení musí obsahove odpovídat výsledkum jednání Závery, opatrení a zpusob kontroly musí být V
usnesení formulovány strucne a adresne, s termíny a odpovedností za splnení ukládaných úkolu.

3) Návrh usnesení po rozprave predkládá ke schválení návrhová komise.
V prípade zmeny puvodního návrhu formuluje znení usnesení navrhovatel, poté jej v koneCném znení
prednese návrhová komise všem Clenum zastupitelstva ke schválení.

4) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné pusobnosti starostovi, jiným Clenum
zastupitelstva a rade.

5) Mestský úrad vydává na základe žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva.



Clánek 13

Hlasování

l) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li prítomná nadpolovicní vetŠina vŠech jeho Clenu.

2) Zastupitelstvo hlasuje o usneseních k jednotlivým projednávaným bodum nebo o procedurálních
úkonech v souvislosti s prubehem jednání zastupitelstva. Byly-li uplatneny pozmenovací návrhy, dá

predsedající hlasovat nejprve o techto zmenách a poté o ostatních cástech návrhu.

3) Zastupitelstvo muže hlasovat:
a) jednotlive o každém návrhu usnesení,

b) o více návrzích usnesení najednou (návrhy, které spolu souvisí, mají stejného predkladatele, tematicky

jsou zarazeny do jednoho bloku atd.),

4) V prípade, Že je predložen návrh usnesení v nekolika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o

variante doporucené návrhovou komisí.
V prípade uplatnení protinávrhu, dá predsedající hlasovat nejprve o tomto protinávrhu a poté o návrhu

predkladatele.

V prípade, Že bylo podáno více protinávrhu nebo pozmenovacích návrhu, hlasuje se nejdríve o posledním

návrhu potom o predposledním a tak dále, aŽ jako o posledním se hlasuje o predloženém návrhu.

Schválením nekterého z návrhu se již o dalších návrzích nehlasuje.

Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za neprijaté.

5) Jestliže predložený návrh nezískal pri hlasování potrebnou vetšinu, muŽe predsedající navrhnout

dohodovací rízení. Predsedající v tomto prípade vyzve politické skupiny Clenu zastupitelstva, aby

jmenovaly po jednom zástupci pro toto rízení, a zasedání zastupitelstva preruší. Dohodovacímu rízení

predsedá predsedající zastupitelstva. Dojde-li k dohode, která nasvedcuje tomu, Že upravený návrh získá

potrebnou vetŠinu, predsedající obnoví preruŠené zasedání zastupitelstva, prednese upravený návrh a dá

o nem hlasovat.

Nezíská-li upravený návrh potrebnou vetšinu, prohlásí predsedající návrh za odmítnutý.

6) Predsedající prednese návrh usnesení zastupitelstva, o kterém se bude hlasovat.

7) Hlasování se provádí verejne.

Tajná volba se uskutecní pouze v prípade, Že o to požádá nekterý z Clenu zastupitelstva a zastupitelstvo

tento návrh schválí.

8) Verejné hlasování se provádí prostrednictvím elektronického hlasovacího systému (v prípade, že není k

dispozici nebo je nefunkcní, zretelným zvednutím ruky).

Hlasovaní umoznuje:

a) hlasovat pro návrh,

b) hlasovat proti návrhu,

c) hlasování se zdrŽet,

d) nehlasovat.

9) Predsedající vyhlásí vŽdy výsledek hlasování tak, že uvede pocet hlasu pro návrh, proti návrhu, kolik

Clenu zastupitelstva se zdrželo hlasování, kolik nehlasovalo a ohlásí, zda byl návrh prijat.

10) Tajné hlasování:

a) Organizaci hlasování zajištuje a za rádný prubeh odpovídá tríclenná komise pro tajné hlasování.
b) Clenové komise jsou voleni Cleny zastupitelstva verejným hlasováním, pricemž zastupitelstvo urCí, zda

hlasování bude provedeno jednotlive, nebo zda celá komise bude volena jedním hlasováním.

C) Urcený Clen komise provede vŽdy zahájení hlasování. Clenové komise rozdají Clenum zastupitelstva

hlasovací lístky.



d) Vlastní hlasování probíhá tak, že Clen zastupitelstva napíše na hlasovací lístek, zda hlasuje pro návrh
usnesení, proti návrhu usnesení nebo se hlasování zdrŽel. Hlasovací lístek je platný, pokud je zvolena

pouze jedna z techto možností.

e) Platnost hlasovacího lístku posuzuje komise.

f) Oznacený hlasovací lístek vloží každý ze Clenu zastupitelstva osobne do predem urcené hlasovací
schránky. Jako první hlasují Clenové komise, po nich ostatní bez urcení poradí.

g) Komise za úcasti vŠech svých Clenu a bez prítomnosti tretích osob odemkne a rozpecetí hlasovací
schránku a spocítá odevzdané hlasovací lístky.

h) Urcený Clen komise vyhlásí, kolik bylo odevzdáno platných hlasovacích lístku, zda bylo usnesení prijato,
kolik hlasu bylo pro návrh usnesení, kolik hlasu bylo proti usnesení, kolik clenu zastupitelstva se hlasování

zdrželo, kolik nehlasovalo.

11) Usnesení je prijato, hlasuje-li pro návrh nadpolovicní vetšina všech Clenu zastupitelstva.

12) Každý Clen zastupitelstva muže vznést pri hlasování nebo bezprostredne po nem námitku proti
prubehu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstva bez rozpravy. Vyhoví-li
zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat.

13) prijatá usnesení zastupitelstva podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, popr.
místostarosta s jiným radním a dva jmenovaní overovatelé zápisu.

14) prijatá usnesení zastupitelstva jsou zverejnována na úrední desce po dobu 14 dnu a na elektronické
úrední desce po dobu 1 roku od data vyveŠení.

Clánek 14

Projednání bodu: Dotazy a pripomínky zastupitelu
l) Po ukonCení bodu uvedeného v CI. 13 - Hlasouání je vyhrazen Cas vedení mesta, radním a zastupitelum
pro jejich pripomínky, námety, podnety, pochvaly související s chodem mesta Cáslavi.

2) Jednotlivé námety na diskusi prednese vedení mesta, radní a clenové zastupitelstva, kterí se prihlásí do
diskuse.

3) Délka diskuse nesmí prekrocit dobu 3 minut a Clen zastupitelstva muŽe vystoupit ke stejnému námetu
pouze dvakrát.

4) Zastupitelé mají právo vznáŠet dotazy, pripomínky a podnety na Cleny rady, kteréhokoliv zástupce
odboru MeÚ nebo vyjádrení jiné osoby, pokud se jich projednávaná záležitost týká.

Na dotazy a pripomínky odpovídá dotazovaný bezodkladne. Dotazy, pripomínky a podnety, jejichž
podnet vyžaduje proŠetrení nebo provedení jiného opatrení, zodpoví dotazovaný písemne nejpozdeji do
30 dnu.

5) Uplatnené dotazy, pripomínky a podnety se zaznamenávají v zápise porizovaném behem jednání a o
jejich vyrízení je vedena evidence na mestském úrade.

6) Pokud se nikdo již do rozpravy nehlásí, predsedající rozpravu ukonCí.

Clánek 15

Ukoncení zasedání zastupitelstva
Predsedající prohlásí zasedání za ukonCené, byl-li program jednání vyCerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
Rovnež prohlásí zasedání za ukoncené, klesl-li pocet prítomných Clenu zastupitelstva pod nadpoloviCní
vetšinu nebo z jiných závažných duvodu, zejména nastaly-li skuteCnosti znemožnující nerušené zasedání,
v techto prípadech zasedání svolá znovu, nejpozdeji do 14 dnu.
Dále predsedající ukonCí zasedání, pokud byla vycerpána doba stanovená pro jednání zastupitelstva. I v
tomto prípade bude zasedání svoláno znovu, nejpozdeji do 14 dnu.



Clánek 16

Poskytnutí informací clenum zastupitelstva
Clenové zastupitelstva mají právo požadovat od zamestnancu mesta zarazených do mestského úradu

informace ve vecech, které souvisejí s výkonem funkce clena zastupitelstva, pokud jejich poskytnutí

nebrání zákony upravující mlcenlivost anebo zákaz jejich zverejnení Informace musí být poskytnuta

nejpozdeji do 30 dnu.

Clánek 17

Vydávání obecne závazných vyhlášek obce

l) Obecne závazné vyhláŠky vydává obec v samostatné pusobnosti, jejich vydávání je vyhrazeno

zastupitelstvu. Zastupitelstvo nemuŽe vydávání vyhlášek sverit jinému orgánu obce.

2) Obec se pri vydávání vyhlášek rídí zákonem.

3) VyhláŠky vydává zastupitelstvo vŽdy usnesením.

4) Vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

5) Podmínkou platnosti vyhláŠek je jejich vyhláŠení. Vyhlášení se provede tak, Že se schválená vyhláŠka

vyvesí na úrední desce obce po dobu 15 dnu.

6) VyhláŠky musí být každému prístupny na obecním úradu.

7) Vyhlášku lze zmenit nebo zruŠit usnesením nebo vydáním vyhláŠky nové.

Clánek 18

Výbory zastupitelstva mesta

l) Zastupitelstvo muŽe zrídit výbory, jako své iniciativní kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy

predkládají výbory na jednáních zastupitelstva.

2) Zastupitelstvo zrizuje vŽdy financní a kontrolní výbor.

3) Zastupitelstvo volí predsedu, kterým je vŽdy Clen zastupitelstva, a který Cinnost výboru organizuje a
rídí. Pokud není predseda zvolen, zastává práva a povinnosti predsedy její nejstarší Clen.

4) Zastupitel, který byl zvolen Clenem výboru, je povinen aktivne se podílet na Cinnosti výboru, na plnení
úkolu, kterými je poveruje zastupitelstvo. V prípade, Že Clen výboru zjistí, že nemuže nadále tuto funkci

vykonávat, je povinen tuto skutecnost oznámit neprodlene predsedovi výboru, starostovi nebo

místostarostovi a ti jsou povinni navrhnout zastupitelstvu prijetí odpovídajících nápravných opatrení.

5) Výbory plní úkoly, kterými je poverí zastupitelstvo. Ze své Cinnosti se zodpovídá výbor zastupitelstvu.

Clánek 19

Pracovní setkání Clenu zastupitelstva s uvolnenými Cleny zastupitelstva

l) Pro objasnení nekterých stanovisek starosty, místostarosty, rady a dále s novými podnety a názory se

mohou Clenové zastupitelstva obrátit na uvolnené Cleny zastupitelstva a požádat o pracovní setkání Clenu

zastupitelstva.

2) Starosta a místostarosta se mohou pri príprave návrhu usnesení a dále s novými podnety a názory obrátit

na Cleny zastupitelstva a poŽádat o pracovní setkání.

3) Pracovní setkání není pro Cleny zastupitelstva povinné a nejsou na nem prijímány písemné závery.

4) Pro odborný výklad a stanovisko si mohou Clenové zastupitelstva k jednotlivým bodum svého setkání
prizvat, vedoucí odboru mestského úradu, reditele príspevkových organizací prípadne další osoby, které

jsou odborníky pro danou oblast.

5) Pracovní setkání organizacne-technicky zabezpecí mestský úrad.



Clánek 20

Organizacne technické záležitosti zasedání zastupitelstva

l) O prubehu zasedání zastupitelstva je porizován zvukový a obrazový záznam, kte'ý je po úprave a

uvedení do souladu se zákonem C. 101/2000 Sb., zákon o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých

zákonu (a mimo údaju uvedených v § 7-11 zákona C. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve

znení pozdejších predpisu) zverejnen na webových stránkách mestského úradu.

2) Prubeh zasedání je streamován prímým prenosem.

3) Z prubehu zasedání zastupitelstva je dále porizován zápis, za jehož vyhotovení odpovídá odbor

Kanceláre tajemníka mestského úradu.

4) Schválený zápis dokumentuje pocet prítomných Clenu zastupitelstva, schválený porad zasedání

zastupitelstva, prubeh a výsledek hlasování s prehledem zastupitelu, ve kterém je uvedeno, jak kdo

hlasoval, prijatá usnesení Jeho nedílnou souCástí je vlastnorucne podepsaná listina prítomných

zastupitelu, návrhy a dotazy zastupitelu podané pri zasedání písemne.

V zápisu se uvádí:

- den a místo zasedání,

- poradové císlo zasedání (každý kalendární rok zacíná poradové císlo zasedání vŽdy od l)

- hodina zahájení a ukoncení,

- doba prerušení,

- jména urcených overovatelu zápisu,

- jména urcených Clenu návrhové komise,

- pocet prítomných Clenu zastupitelstva,

- jména omluvených i neomluvených clenu zastupitelstva,

- program zasedání,

- prubeh rozpravy se jmény predkladatelu,

- vznesené a podané návrhy a dotazy

- výsledek hlasování a prípadný záznam o tom, že nekterý ze clenu zastupitelstva nehlasoval z duvodu

podjatosti (podle zákona c. 159/2006 Sb., o stretu zájmu, ve znení pozdejších predpisu),

- císlo prijatého usnesení (je tvoreno ,,zkratkou zastupitelstva mesta/poradové císlo usnesení/kalendární

rok" - napr. ZM/1/2020, každý kalendární rok zacíná poradové císlo usnesení vŽdy od l),

- tabulkový prehled usnesení

- další skutecnosti, které by se podle rozhodnutí Clenu zastupitelstva mely stát souCástí zápisu.

5) Zápis se vyhotovuje do 10 dnu po skoncení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a

místostarosta, popr. jiný Clen rady a urcení overovatelé. Musí být uložen na mestském úrade k nahlédnutí.

Po uplynutí 5 let je predán okresnímu archivu k archivaci.

6) O námitkách Clena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

7) Samostatne se porizuje záznam prijatých usnesení, který obsahuje císlo usnesení a platné znení usnesení.

Záznam podepisují starosta a místostarosta, popr. jiný clen rady a urcení overovatelé. Tento záznam je

nedílnou soucástí zápisu a za jeho vyhotovení odpovídá odbor Kanceláre tajemníka mestského úradu.

8) VŠechna prijatá usnesení jsou po úprave a uvedení do souladu se zákonem C. 101/2000 Sb., zákon o

ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu (a mimo údaju uvedených v § 7-11 zákona C. 106/1999

Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších predpisu), zverejnena na webových

stránkách mestského úradu.

9) Soucástí zápisu a prijatých usnesení jsou všechny zprávy a podklady jež byly nedílnou souCástí daného

jednání zastupitelstva.



Clánek 21

Úpravy Jednacího rádu, vztah k právním predpisum

l) O úpravách (zmenách a doplncích) Jednacího rádu rozhoduje zastupitelstvo na návrh rady mesta, není-

ii stanoveno Jednacím rádem nebo nebude-li zastupitelstvem rozhodnuto jinak. Rada je povinna v prípade,

Že se nekteré ustanovení Jednacího rádu stane v dusledku provedené právní úpravy neúcinným, predložit

zastupitelstvu k rozhodnutí návrh príslušných úprav Jednacího rádu, které povedou k uvedení Jednacího
rádu do souladu s prísluŠnou právní úpravou.

2) Ustanovení Jednacího rádu, která by byla v rozporu s platnou právní úpravou, jsou neplatná, resp.

pozbývají platnosti dnem úcinnosti príslušné právní úpravy, pokud právní úprava nestanoví jinak.

3) V záležitostech Jednacím rádem výslovne neupravených se zastupitelstvo rídí príslušnými právními

predpisy.

Clánek 22

ÚCinnost Jednacího rádu a jeho úprav

l) Tento Jednací rád Zastupitelstva mesta Cáslavi schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne

XX.XX.20XX usnesením c. ZM/XXX/20XX. Tento Jednací rád zároven ruŠí a nahrazuje dosavadní Jednací
rád Zastupitelstva mesta Cáslavi, který byl schválen usnesením C. 82/2017, dne 11.12.2017, a který nabyl

úCinnosti dne 01.01.2018.

2) Úpravy Jednacího rádu nabývají úCinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne zastupitelstvo, pokud z

jeho usnesení nevyplyne, že nabývají úCinnosti pozdeji.


