
fJÍfrilffi:j#"#Í:éně 
jednou za ťi měsíce, a nevyčerpá-li se program jednrání, pokačuje i

(3) Zasedránr muŽe být svoliáno na základě požadavku star,osty,obce újezd u přelouče(dále jenstarosta), Z,asedání musí být svoláno, požada-n o to alespor jódna tretina ělenů zastupitelstva,nejPozději do 10 dnŮ ode_dne, kdy uýru pi99-na žádŮ kterďmusí obsahovat předmět jednání,doručena obecnímu uřadu Újezd,u Preiouee (dále jen,pbecní uřad*).
(4) Starosta svolává z,asedáni zastupitelstva tak, aby členové zastupitelstva obdrželi pozvánkunejméně 7 dnů předem.

(5) o místě' době a nawŽeném PrograJnu připravovaného zasedání zasfupitelsfua inforrnuje obecníuřad občany obce 
-nejpozdéji 7 

-dnů 
prea 3eno konráním na uřední desce obecního uřadu azpůsobemunnoznujicim orittóvý přístup, pxpua"e jioY-,n a"v- 4ůsobem (roztrlas ury;.

(1) Členové zastuPitelstva jsou povinni se áčastni t každéhojednání zastupitelstva, jinak jsou
ii.:#:"9T:H"ri:':j,']::j:_::'r",-..1*;J;i, *á.-* důvodu. zapozdní příchod nebo

Obec Újezdu Přelouče

Jednací řád zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Zasfupitelsfuo obce 
Yr,"1d,u PřelouČe (drále jen "zastupitelsfuo,,) se usneslo podle § 96 zrákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní ňbení\na tomto svém jednacím řádu:

č1.1

Jednací řádZastuPitelstva upravuje způsob přípravy a pruběhu jednání zastupitelstva.

(I) Zasedaní zastupitelstva j sou řádná.

předčasný odchod se omlouvaj í předsedaj ícímu.
(2) Úeast nazasedánístvrzují členové při příchodu nazasedánisvým podpisem do prezenění 

'istiny.čl" 4

PROGRAM JEDNÁNÍ
(1) Návrh programu jednání zastupitelsfua stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení starosta.každý člen zasfupitelstva má právó tento náwh p-g**u j. dnánídoplnit svými náwhy.
(2) Na zasedini zastuPitelstva může bYt jgí"rlno jenom o ve99ch, které byly dány na píogram, a onávrzích, s jejichŽ zařazentm vyslďví- Zastupiielswo 

-souhlas. 
Starosá 

" Jcri náwh programu

'riffiri*. 
jeho zahájenÍ, o ňcntr či o *i-itta"n proti němu roáoduje zastupitelstvo

čl.

ě1.2
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čl. 5

(1) Zasedání zastupitelstva obce řídí obvykle starosta.
(2) Starosta řídí hlasovani, jehoŽqýsledek zjišťuje a vyhlašuje (není-li stanoveno tímto jednacímřádem nebo zasfupitďstvem jinak)i ,t"ie.,i:i 

3 r,iás,i:" *sedáí a ďbána to, aby jednriní mětoPracovní charakter.a věcnýP*rcá, Ň:y,lr * ž^n jÁ"lr*edrání přítomna nadpoloviční většinavŠech ČlenŮ zastuPiklstvaobce, ukončí přeásedaj i"iruŠaarir*iopit.rrwá 
"Lce. 

V tomto případěse musí konat do 15 dnů jeho náhradní zasedani.
(3) V zahajovací části zasedání starosta obce:

odpovídá proj ednávaným skuiečnostem.
(a) Kjednotlivým bodŮm Píogramu musí b;it zařazena rorytav; v níž bude umožněno členůmzastupitelstva obce se vyjádřit ř projednávanďvěci.
(5) Do rozpraw se v PrŮběhu zasedéni přihlašují zastunijgJé obce písemně nebo zvednutím ruky.Bez ohledu na Pořadí Přihlrášek do rozp,ravy músí být ,rděl"oo slovo toroo et"oovi zastupitelstvaobce, kíeqi namilanedo-držení jeonacitrc raau *uo pÉtoý"n právních předpisrl
(7) obČan obce, kÍeqý dosáhl věku 18 J"t, u fyzickáosoba, která dosá}rla věku l8 let a vlasfií naÚzemí obce nemovitost, mf P.nívo vyjadi'ová * ,Áae*i zasfupitelstva obce své stanovisko kProjednaným věcem v rámci Úskuse. 16to oprávnění Áairyri"te;."ň ú",.6 dosáhla věku 18 let,je cizím státním nříslušníkem a,je v ou"i Ňas"ou t Ňae-., pobytu, sknoví,-li tak mezinárodnísmlouv4 kterou je Česhí republú vázÁnau n ra ilytu-q,lUS"ou-
(8) Do diskuse se obČan obT u opnívněné tvzicxlosoby přihlašují zvednutím ruky. Délka jednohodiskusního příspěvku může tyt nejwse 3 minuty, t tez" ue'.i nejvýše dvakrát.
(9) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
(10) Náwh na ukonČení rczr,raw a diskuse může podat kter}koliv člen zastupitelstva obce, o jebonáwhu se hlasuje bezrozpravy.
(11) Pořádková oPatřenÍ.-_Předsedající má právo přerušit nebo ukon éit zasedán1, pokud je jehopruběh narušovián nevhodným chovránim občanů.
( 1 2) Na zasedáni zasfupitelstva je zakázáno poživánialkohoEcbých ruípojrl

(1) Návrh usnesení Předkládá starosta nebo předkladatel na záů<ladě původního podkladu aPozměňovacích návrhŮ Předložených v rozpravě. předsedající po rri<áneex rozpraw azávěreČných slovech Předkladatele vyzvepředkiadatele nebo sám přednese návrh usnesení.
(2) Usnesením ZastuPitelstva se ukládají úkoly v otazkáchsamostatné působnosti starostovi,obecnímu Úřadu, PředsedŮm, ČlenŮm vYbóru a koáisi n"uo r"ait"lům organi zacízřízených obcí.

čl. 6
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(3) Usnesení zastupitelstva podepisuje statosta a mísf65141ggta.

č1.7

HrasovÁNí
(1) ZastuPitelstvo rozhoduje o kaŽdém náwhu hlasoviíním před zahájenimlh]asovríní předsedajícízjtsti zda je zastupitel$vó schopno usnášení aupozomí,že bude přikročeno khlasování.
(2) Náwh se Projednává jako celek a hlazuje se o něm jako o celku, nenawhne_li členzastuPitelstva, Že se budou projednávat ;eonouive črásti náwhu, o nict[ se může hlasovat,odděleně, Při odděleném hlasování o.;.Ňtriqý.h t*,*r, náwhu musí b;.it na závéthlasováno onáwhujako celku.

(3) zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jehoČlenŮ, K Platrrému usnesení ji fieba souhl*o nffit""d; většiny všech členů zastupitelstva.
(4) JestliŽe bYlY kPŮvodnímu náwhu usnesení předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje senejdříve o nich, u 

1o Y Pořadí oPačném, pž ryy eodÓ VylučujeJi přijatýpozrrrěňovací rráwhdalší pozrrěňovací návrh}, o těchto navrzichr.É;ú;;j..
(5) o náwzích týkajících se 4pŮsobu projednávrání se hlasuje před projednáváním věci.
(6) Hlasovní je zPravidla veřejné, pokud se zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravyjinak.

(7) Hlasování členů je vyjádřeno zvldnutím ruky, pokud se jedná o hlasování veřejné. Předkaždým hlasováním o^,arni pr"dsedaj ící počet pN'"i"riv.r.
(8) Na sČÍtání hlasŮ 3_'ji't"lť výsledků hlasování dozirqípředsedající a určení ověřovatelé.Clen zastuPitelswamŮŽe qýsledek hfu:1*_ ?ochYbní po*" bezprosředně po sdělení výsledkuhlasovánÍ, Vtakovém gfi,pá$.rych,á nr9dg9aairciáoÁiuocoe hlasování opakovat. opakuje-li sedále námitka, nechá Předsedajícr opcLo. hbsávat ; Ň;ádázastupitele o á"ao.rti ruky po celoudobu sČÍtání hlasŮ, pro který 3! vznesen hlasovací i;*,-;do okarrržiku, kdy je počet hlasujícíchověřovateli sečten a potvrzen. Takto zjištěný v|sledek hlásováníje konečný.
(9) Předsedqící vYhlásí výsledky hlasování tak" že sdělí počet hlasů odevzdaných pro náwhoproti návrhu a poěet těch členrizastupitelstva, ia.ri *. nru*ování .árňelt.
(l0) Hlasování nemůže b[t přerušováno.

Předsedající Prohlásí zasedéní za skončen!, b|-]i nrogram jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí oslovo, RovněŽ Prohlásí zasedání za ukončene, ná.t-ři p"o.t přítomných členů zastupitelstva obcePod nadPoloviČní v§t§inu nebo zjiných důvodů,, .Jl^énu oastaly-li skutečnosti znemožňujícínerušené jednání, v těchto případech scza§edání koná znovu do 15 dnů.

ověřovatelé zastuPitelstva odPovídají za správnost a úplnost zápisu o jednrání zastupitelswa,

č1. 8

čl. 9
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dozínlí též na sčítránílrlasů a zjištbvaní výsledkůkaždýmzahájením jednaní"u*e"Ápr.dsedajícího. hlasovríní a jsou voleni zastupitelstvem před

10čl.

ili,?"i#3i}:i:*ffiffH:fT*.",T,:ť y::j?,á*|,z!.iefozvyhotovení odpovídá určený
fi ffi ,ffi ,HiffiŤLr:y;";*},:*},:::*i]^i*ffi"áffii'xs#ffi1l#§T:
:r:r:1,: i"j"| 

o':":, 
1 

dare je roi ,*," audiozaznanail#*:"ŮH3#trT"fr"ii:ťJ1..,ť

í?].::1]i,:'ir-j*:^j:,rí:y" -poůběh. 
jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou;;;Til"JH:;::ffi;xffi! j;

materiálv nísernně nq ioÁ^Á*l _"^ j,-,materiálY Písemně na jednání pr.ár"z""j;á##1ť*:*Tffin.T:tríťí,.T;;í#. písemně a

(3) V ápise se uvádí:

.*, - den a místo jedruíní

- jména určených ověřovatelů zápisu
- program jednání

- pruběh roqpravy se jmény řďníků
- podané r,.írr.hy adotruy
- schválené zaěntusnesení

- dalŠÍ skuteČnosti, kÍeré bY se Podle roáodnutí členů za§tupitelsfua obce měly stlít součástízápisu

- výsledek hlasoviání.

() ZáPis se vYhotovuje do 
19 dnŮ po skončení zasedánizasfupitelstva obce a podepisují jej starosta a

f;|ffi}r*:ilTÍ:vatelé, 
rr'rŇ uYt uložen * ;b";"í,,, úiadě k na}rlédnutí. po uplynutí 5 let se

\-- o nrárnitkách Člena zasfuPitelstva obce proti ápisu -_4o_dq" zasfupitelstvo obce na nejblžším
;fr:$ffiffi':i#Híj*áX* Pisemnc ""ň,Jc:j 10 dnů pr.a 

"'uoJ*oi* 
zastrryitelstva ot."

(6) ZaPisje Pro vYvěŠení na uřední desku oÚ a na webové stránky obce upravován dle zákona ě.IaI/200a Sb, o ochraně osobních údajů.

(1) Členové zastupitelstva obce mají při qýkonu své fi.rnkce právo vznášet dotazy,připomínky aPodnětY na orgánY ohce, Předsedy vý^bo1, ,tutote*i *ňy právnickýct orou u vedoucí organizacía organtzaČních sloŽek ňízenýchneio zakožených obcl ziŇstnance obc e zaŤ*etých do obecníhouřadu a požadovat od nich vysvětlení.
(2) Na dotazy a připolrínky odpovídá dotazovaný bezodkladně,.připomínky, jejichž obsah vyžadujeprošetření nebo provedení jinéňo opatření, zodpóví pňÁ;, nejdéle do 30 dnů.

č1. 11
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(3) Souhrnnou zPrávu o vyřízenípřipomínek a dotazipředkládá starosta obce nebo jím určená
osoba zastuPitelstvu obce najeho násle,dujícím zasedáií. pokud tazatelwjádřiv této souvislosti
nesPokojenost s vYřízením jeho dotazu, zanlímák tomu konečné stanovisřo zastupitelstvo obce.
(4) UPlatněné dotazY nazasedánizastupitelstva obce se zaznamenávajív zéryisea je o nich a jejich
vyŤízení vedena evidence u obecního uřa,du.

Jednací řád schválen zastupitelstvem obce dne 23.7.20L5,usnesení ě.7l20t5

,.44-7--1

Dana yozábová
starostka obce

Zima
osta obce
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