
 

Jednací řád 
Zastupitelstva obce Přibice 

 

Zastupitelstvo obce Přibice vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, tento jednací řád: 

 

I. 

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

 

II. 

Zasedání zastupitelstva svolává a řídí starosta nebo místostarosta obce. 

 

III. 

Pozvánku na zasedání obdrží členové zastupitelstva obce elektronicky spolu s programem 

jednání a všemi podstatnými jednacími materiály nejpozději 7 dnů před konáním zasedání. 

Na požádání zastupitele budou vytištěné materiály k dispozici na obecním úřadě. 

 

IV. 

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny, 

tj. minimálně 5 členů zastupitelstva obce. 

 

V. 

Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva obce není přítomna nadpoloviční většina všech 

členů zastupitelstva (minimálně 5) a nestane-li se tento orgán usnášeníschopný do 30 minut po 

stanovené době zahájení, ukončí předsedající jednání a do 15 dnů je svoláno náhradní zasedání 

zastupitelstva obce. Předsedající může ukončit zasedání zastupitelstva obce i v případě, kdy 

v průběhu jednání poklesne účast členů zastupitelstva pod hranici, kdy zastupitelstvo přestane 

být schopno se usnášet. 

 

VI. 

Na návrh člena zastupitelstva obce může být zasedání tohoto orgánu přerušeno, hlasuje-li pro 

návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva obce pak 

pokračuje v termínu nejpozději do 15 dnů. 

 

VII. 

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. O místě, době a navrženém programu jednání 

zastupitelstva obce jsou občané informováni minimálně 7 dní předem na fyzické i elektronické 

úřední desce obce, případně obecním rozhlasem. 

 

VIII. 

Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové 

a výbory zastupitelstva. 

 

IX. 

Na návrh členů zastupitelstva obce může být pozměněn program jednání. O návrhu programu 

nebo jeho změně, případně doplnění se hlasuje. Schválený program je pak pro jednání 

zastupitelstva obce závazný. 

 



  

X. 

Pokud je podán členy zastupitelstva obce pozměňovací návrh, hlasuje se nejdříve o něm 

a následně o původním návrhu. V případě schválení pozměňovacího návrhu se již o původním 

návrhu nehlasuje. 

 

XI. 

Hlasování o jednotlivých bodech schváleného programu je veřejné. 

 

XII. 

Při projednávání jednotlivých bodů programu zasedání je vedena diskuse ke každému bodu 

samostatně a v případě potřeby je o každém bodu hlasováno. Členové zastupitelstva obce se do 

diskuse hlásí zvednutím ruky nebo písemně. 

 

XIII. 

Interpelace zastupitelů jsou zodpovězeny buď přímo na zasedání, nebo písemně do 30 dnů. 

 

XIV. 

Občan má právo vyjadřovat své stanovisko na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným 

otázkám ještě v rámci rozpravy před přijetím konečného rozhodnutí zastupitelstva. Vystoupení 

občana je omezeno časovým limitem 3 minuty s tím, že k danému problému může hovořit jen 

dvakrát. Dále je v programu jednání zastupitelstva obce vytvořen prostor pro diskusi občanů, 

na kterou je bezprostředně reagováno. Vystoupení občana v diskusi je omezeno časovým 

limitem 3 minut s tím, že v diskusi může k jedné věci vystoupit jen dvakrát. 

 

XV. 

O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořídí do 10 dnů po skončení zasedání zápis. 

Hlasování o jednotlivých usneseních je zapsáno způsobem umožňujícím jednoznačně 

identifikovat, jak který zastupitel hlasoval. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu 

rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 

 

XVI. 

Originál zápisu ze zasedání zastupitelstva zůstává uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Jeho 

kopie je zveřejněna elektronicky na webových stránkách obce www.pribice.cz do 15 dnů od 

jeho vyhotovení. 

 

XVII. 

1. Tento jednací řád byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Přibice usnesením číslo 

10/1/2022 dne 17. 10. 2022 a nabývá účinnosti dnem schválení. 

2. Nabytím účinnosti se ruší jednací řád Zastupitelstva obce Přibice, který byl schválen dne 

27. 11. 2014. 

 

V Přibicích dne 17. 10. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Effenberger, DiS.  Ing. Nikola Procházková 

starosta obce  místostarostka obce 

 


