Jednací řád zastupitelstva obce Bačkov
Zastupitelstvo obce Bačkov se na svém zasedání dne 5. listopadu 2007 usneslo podle § 96 zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto jednacím řádu.
Čl. 1
Základní ustanovení
1) Jednací řád zastupitelstva obce Bačkov upravuje v mezích zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, podrobnosti o průběhu jednání zastupitelstva obce.
2) Příprava, svolání , usnášení a informace o místě a době konání se řídí ustanovení zákona o obcích v platném
znění1.
3) Pokud není tímto jednacím řádem, jiným právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce upraven
postup pro jednání zastupitelstva obce, rozhoduje o něm na návrh předsedajícího zastupitelstvo obce.
Čl. 2
Jednání zasedání zastupitelstva obce.
1) Jednání řídí předsedající (starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva).
2) Předsedající na začátku jednání :
a) konstatuje řádné svolání zastupitelstva obce2
b) konstatuje dle prezenční listiny přítomných členů, zda je schopno se usnášet3
c) stanovuje zapisovatele pro vyhotovení zápisu
d) určuje dva ověřovatele zápisu z řad přítomných členů zastupitelstva obce
e) seznamuje členy zastupitelstva obce zda byly či nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky,
popř. vyzve ověřovatele o vyjádření k vznesených námitkách a požádá členy zastupitelstva o hlasovaní
k vznesených námitkám,
f) informuje o činnosti obce a plnění přijatých usnesení
g) seznamuje členy zastupitelstva s navrženým programem jednání, požádá je o případné doplnění a
nechá hlasováním schválit program jednání.
3) Předsedající zabezpečuje i další činnosti při jednání zasedání zastupitelstva obce, např. řídí a usměrňuje
rozpravu k jednotlivým bodům programu, vede úvodní slovo k písemným podkladům ( popis, důvodová
zpráva , návrh na usnesení apod.) nebo k tomuto vyzve navrhovatele, uděluje slovo členům zastupitelstva ,
občanům a dalším přítomným fyzickým osobám, řídí hlasování, konstatuje výsledek hlasování a ukončuje
nebo přerušuje zasedání zastupitelstva.
Čl. 3
Členové zastupitelstva obce
1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni :
a) zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce4, popř. předem omluvit svoji nepřítomnost.
b) před zahájením jednáním (projednávaným bodem programu) sdělit skutečnosti nasvědčující o možném
„střetu zájmu“4 ,
2) Dále členové zastupitelstva:
a) se přihlašují do rozpravy po udělení slova předsedajícím,
b) podávají návrhy na změnu programu a připomínky k projednávaným věcem před hlasováním
c) hlasují o předložených návrzích
d) vznášejí dotazy a podněty na orgány obce ( např. jiné členy ZO, starostu, výbory, komise, obecní úřad)
e) uplatňují technické poznámky a připomínky, apod.
Čl. 4
Hlasování
1) Usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volba se schvaluje hlasováním.
2) Hlasování probíhá veřejně zvednutím ruky nebo tajným hlasováním na návrh předsedajícího a po předchozím
schválení členy ZO.
2) Hlasování o navrženém usnesení se provádí po každém projednaném bodu.
3) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy a to postupně takto:
a) návrhy na odročení hlasování,
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b) návrhy na odkázání k projednání jinému orgánu
c) návrhy pozměňovací k původnímu návrhu
d) původní návrh.
4) K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce5 .
Čl. 5
Udělování slova občanům obce a ostatním fyzickým osobám
1) Občan obce6 , který dosáhl věku 18 let (občan ČR i cizinec s trvalým pobytem v obci a fyzická osoba
vlastnící na území obce nemovitost) realizuje své zákonné právo7 při jednání zastupitelstva obce, tj
vyjadřuje se (ústně nebo písemně) k projednávaným věcem a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu obce a
k závěrečnému účtu obce a to dříve, než je o takové věci rozhodnuto.
2) Do diskuse k jednotlivým projednávaným věcem se tyto osoby hlásí zvednutím ruky a vyjadřují svá
stanoviska, názory a připomínky po udělení slova předsedajícím . Předsedající může po předchozím
oznámení přiměřeně omezit dobu pro přednesení vyjádření k jednotlivé projednávané věci.
3) Před ukončením zasedání zastupitelstva předsedají vyzve občany obce k vyjádření podnětů , připomínek a
návrhů orgánům obce.
4) Požádá-li o udělení slova člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů
kraje8 pro uplatnění stanovisek a názorů a reprezentaci těchto orgánů nebo svých stanovisek v souladu se
svým mandátem, předsedající mu udělí slovo dle jeho požadavku.
5) O udělení slova při jednání na zasedání zastupitelstva ostatním fyzickým osobám rozhoduje zastupitelstvo
obce hlasováním.
čl. 6
Organizačně technické záležitosti
1) Zasedání obecního zastupitelstva v Bačkově se koná zpravidla první pondělí v měsíc v místnosti obecního
úřadu. Program jednání navrhuje starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta.
2) Zápisy o průběhu jednání zastupitelstva obce pořizuje zapisovatel. V zápise se vždy uvedou jména
přítomných členů zastupitelstva obce,nepřítomných omluvených a neomluvených schválený pořad jednání
ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Čistopis vyhotoví do 10 dnů po skončení zastupitelstva
Obecní úřad v Bačkově, který v dané lhůtě vyzve určené ověřovatele k ověření správnosti a autentičnosti.
Zápis podepisuje starosta a určení ověřovatelé . Dále Obecní úřad pořizuje opis přijatých usnesení, který
zveřejní na úřední desce Obecního úřadu v Bačkově, na webových stránkách obce Bačkov.
3) Zastupitelstvo obce může projednávat i záležitosti, které mu nejsou vyhrazeny zákonem9 se závěrem „bere
na vědomí“ nebo s „doporučením“.
4) Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva obce, pokud se nesejde nebo v průběhu jednání není přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
5) Předsedající může vykázat z místnosti jednání zastupitelstva každého, kdo ruší průběh jednání.
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007

Miloslav KAREL
starosta obce
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