ŮBEC VLCK*VA

Vlčková 136o Česká republika

Jednací řód Zastupitelstva Obce
Zastupitelstvo obce Vlčková se usneslo podle § 96 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecné ňizeru) ve
znérn pozdějších zmén a doplňků na tomto jednacím řádu:
čtánet< 1

úvodníustanovení

Jednací řád zashqitelstva obce upravuje příprar,u, svolání, pruběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho

usnesení'

čbnek 2

Svolávání jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se schází podle poťeby, nejmóně však jedenkrát za2 měsíce. Zasedání zastupitelstva
svolává starosta, zárovňjednání řídi. Požádají-li 2 členovó zastupitelstva, nebo hejtman krajského uřadu
Zlínskéhokraje, je starosta povinen svolat zasedáni zastupitelstva do 14 dnů.

čtánek 3
Příprava jednání zastupitelstva obce

Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, podle programu stanoví:

Den, čas, místo jednání, způsob projednávání materiálů a náwhů. O místě, době a navrženém progfamu
jednrání informuje starosta obce občany nejpozději 7 dnů před jednáním zastupitelstva vhodným způsobem.
Čtánet<

l

Účast členůzastupitelstva obce na jednání
Členovézastupitelstva obce jsou povinni se áčastnit každéhojednrání, jinak jsou povinni se písemně
omluvit starostovi s uvedením důvodu. Účast na jednarrí stwzují zastupitelé podpisem do prezenčnílistiny,
která složítaktéžk evidenci přítomných občanů.

čtánek 5

i

program jednání zastupitelstva obce
rurtupitelstvo o něm rozhoduje hlasováním.
Požádá-li člen zastupitelstva o zaíazeni dalšíhobodu najednaní, rozhoduje o jeho zařazení zastupitelstvo
hlasoviáním. Občan m.ůžedo programu vkládat návrhý pouze prostřednictvím zvolených zastupitelů.

"JiliJlH;$lá

čtánek ó
Průběh jednání zastupitelstva obce
SchŮzi zastupitelstva obce řídístarosta, ukončuje věcný.pruběh, určuje hlasování, zjišťujevýsledek. Není-li
při zahájeni jednánt přítomna nadpolovičnívětšina všech členůzastupitelstva obce, ukončístarosta
zasedáni a do 14 dnů svolá nové zasedáru zashlpítelstva obce.

Y

zahqovací části jednání starosta konstatuje přítomnost nadpolovičnívětšiny členů,dá schválit program,
zpŮsob diskuse, určía nechá schválit ověřovatele zápisu. Zápis zpředchozího jednání je vždy přeěten a
ověřen určenými ověřovateli zápisu.

Starosta Předkládá bodY jednotlivě, řádně je vysvětlí
a zdttvodní. Diskuse probíhá ihned, po usnesen
k bodům

nevrací.

í se jíž

Usnesení musí odpovídat rnýsledkům jednání a hlasování.

článek7

Hlasování
Hlasování se Provádí veřejně, a to zdvižením ruky pro
návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování
zdrŽet, Usnesení je Přijato, Pokud se pro ně vyslovinadpolovičnívětšina
všech členůzastupitelstva obce.

Y

otéakáchPersonálních rozhodne o způsobu hlasování
/veřejné - tqnélzastupitelstvo obce.
Tajné hlasování bude Provedeno v případech, kdy je
zákonem nařízeno. Sčítáníhlasů bude provádět
volbou stanovená komise.

vzejdeJi z diskuse protinávrh, bude

se hlasovat nejdříve o tomto protináwhu.

čtánek 8
Péčeo nerušený průběh jednání
Nikdo nesmí ruŠitPrŮběh jednání zastupitetstva oňcL,
starosta můžeze zasedací síně vykázat rušitele
jednání. Nemluví-li řečníkk věci může
mu starosta odejmout slovo.
čtánet< 9

Ukončenízasedánízasfupitelstva obce
Starosta Prohlásí zasedániza ukončené,byl-li pořad
a nikdo se již nehlásí o slovo.
"yo"Óa,"
čIánek 10

ganuaČně technic ké záleŽitos ti zas ed ání zas tupitels
tva o b ce
o Pruběhu jednání zastuPitelstva obce_se pořizuje záryis,
jehož vyhotovení odpovídá obecní
za
uřad.
Schválený záPis dosvědČYj:
Pruběh jednáni a oŇah usnesení. Jeho nedílnou součástíje vlastnoručně
podepsaná listina přítomných
Or

Y

záPisu se uvádÍ: de.n
lrodina jed1ání,jména přítomných zastupitelů jménaurčených
,
ověřovatelů,
"a
zapisovatele, program jednání,
qlsteaet hlasování, schválení usnesení.

ZáPis se r'Yhotowje do 14 dnŮ po skončenízasedáru
zasfupitelstva. Musí být uložen na obecním uřadě
knahlédnutÍ, Po ověření ověřováteh a starostou
obce na daiším zased,énizastupitelstva a uplynutí 10
let
bude předán okresnímu archivu k archivaci.
Tento jednací řád ruŠÍanaltazujedosavadní

jednací řád, zedne

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne
3.1 I.2022 pod

čj.

20.1

I.2014 čj. l4llAI/I/3a.
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