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Rada města Králíky (dále jen „rada města“ nebo „RM“) vydává v souladu s ustanovením 

§ 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento svůj 

jednací řád: 

 

Článek 1 

Ú v o d n í  u s t a n o v e n í  

(1) Tento jednací řád upravuje podrobnosti přípravy, svolávání a průběhu jednání rady 

města na jejích schůzích, jakož i další otázky spojené s činností rady města. 

(2) Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. V oblasti 

přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat jen stanoví-li tak zvláštní zákon. 

Ze své činnosti je odpovědná Zastupitelstvu města Králíky (dále jen „zastupitelstvu 

města“ nebo „ZM“), kterému podává zprávu o své činnosti na každém zasedání ZM.  

(3) Rada města je pětičlenná, tvoří ji starosta, místostarosta a tři volení členové z řad členů 

zastupitelstva města (dále jen „radní“). 

(4) Schůze RM se účastní tajemník městského úřadu (dále jen „tajemník“), který má pouze 

hlas poradní a do celkového počtu členů RM s právem hlasovat se nezapočítává. Dále se 

schůze RM účastní také zapisovatelka. 

(5) Schůze RM jsou neveřejné. RM může na svou schůzi přizvat člena ZM nebo jinou 

osobu.   

(6) Přípravu, svolávání a průběh jednání schůzí RM zajišťuje starosta, v případě jeho 

nepřítomnosti místostarosta (dále jen „předsedající“). 

 

Článek 2 

S v o l á v á n í  s c h ů z e  r a d y  m ě s t a  

(1)  Rada města se schází ke svým schůzím zpravidla každou středu v 15.00 hodin. Schůzi 

rady města svolává předsedající. 

(2) V případě potřeby může předsedající svolat mimořádnou schůzi RM mimo obvyklý 

termín konání.  

 

Článek 3 

P ř í p r a v a  j e d n á n í  s c h ů z e  r a d y  m ě s t a  

(1)  Přípravu jednání RM zajišťuje předsedající. 

(2) Návrhy jednotlivých bodů k projednání RM se předkládají písemně, pokud věc 

předkládá radní, může ji přednést i ústně, přímo na jednání RM. 

(3)  Písemné podklady, určené pro jednání RM, se předkládají: 

a)  zpracovává-li podklady zaměstnanec městského úřadu (dále jen „předkladatel“), 

předkládá je prostřednictvím vedoucího příslušného odboru na poradě vedení, 

konané za tímto účelem zpravidla každé úterý. Pokud se tato porada neuskuteční, 

jsou písemné materiály určené pro nadcházející jednání RM předány 

prostřednictvím kanceláře úřadu nejpozději den před konáním schůze RM. Současně 
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s písemnými podklady je předávána i jejich elektronická verze. Za kvalitní 

vypracování podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy 

zodpovídá předkladatel. 

b) v ostatních případech předá navrhovatel podklady prostřednictvím podatelny 

městského úřadu. 

(4)  Podklady dle bodu 3 písm. a) tohoto článku obsahují: 

a) identifikační údaje navrhovatele, 

b) vlastní obsah materiálu, včetně příloh. Přílohou jsou např. katastrální snímky, 

písemná vyhotovení smluv a pod.  

c) vyjádření příslušného odboru, do jehož kompetence projednávaný materiál patří, 

s odkazem na příslušná ustanovení zákona o obcích, popřípadě jiných právních 

předpisů, na základě kterých má RM rozhodnout, popřípadě důvodovou zprávu, 

d) návrh usnesení, který musí být jasný a konkrétní. 

(5)  Obsahem důvodové zprávy je zejména: 

a) zhodnocení současného stavu 

b) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich dopad. 

(6)  Podklady dle bodu 3 písm. b) tohoto článku předsedající buď předá ke zpracování 

příslušnému odboru městského úřadu nebo zajistí, aby se k nim ještě před jednáním RM 

vyjádřily všechny dotčené odbory městského úřadu, popřípadě další orgány města či 

jiné dotčené subjekty.   

(7) Pokud předsedající shledá, že je nezbytné, aby se projednávání navrhovaného bodu 

programu schůze RM zúčastnil předkladatel či jiná osoba, zajistí jejich účast na schůzi. 

 

Článek 4 

P r ů b ě h  j e d n á n í  s c h ů z e  r a d y  m ě s t a  

(1)  Radní je povinen se zúčastnit každého jednání. V případě neúčasti, pozdního příchodu či 

předčasného odchodu ze schůze RM se radní omlouvá předsedajícímu. 

(2)  Schůzi RM řídí předsedající. 

(3) Sejdou-li se méně než 3 radní, předsedající schůzi rozpustí. 

(4) Po zahájení schůze a zjištění, zda je přítomna nadpoloviční většina radních, sdělí 

předsedající informaci o předkládaných bodech jednání. Radní mohou předkládat vlastní 

návrhy dalších bodů k projednání RM, a to po projednání předložených bodů. 

(5) Jednotlivé body uvede tajemník, popřípadě ten radní, který bod k projednání navrhl. 

Poté předsedající zahájí k danému bodu diskuzi. Pokud předsedající zajistil účast 

zaměstnance městského úřadu či jiné osoby na schůzi rady, udělí předsedající nejprve 

slovo této osobě a až poté zahájí diskuzi. 

(6)  Do diskuze k bodu jednání se přihlašují radní zvednutím ruky. Předsedající určí pořadí 

radních přihlášených do diskuze. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se 

ho svévolně ujmout.  
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(7) Diskuzi k jednotlivým bodům jednání ukončuje předsedající. 

(8) Po ukončení diskuze přednese tajemník návrh usnesení, který popřípadě přeformuluje 

podle závěrů vzešlých z proběhlé diskuze. Každý radní je oprávněn podat protinávrh 

usnesení. 

(9) Předsedající poté zahájí hlasování o usnesení k předmětnému bodu jednání. Jsou-li 

podány protinávrhy usnesení, hlasuje RM o protinávrzích ve zpětném pořadí. 

K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

radních, tedy 3.  

(10) RM může v průběhu jednání hlasováním body jednání schůze přerušit, přesunout, 

sloučit nebo odložit. 

(11) Pokud byly projednány všechny předložené body a žádný radní již nemá další návrhy, 

přesedající schůzi RM ukončí. 

(12) V mimořádných případech, kdy věc nesnese odkladu, může diskuze a hlasování 

proběhnout v pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefonu 

nebo v elektronické podobě. Na následující schůzi RM musí být hlasování jednotlivých 

radních a usnesení přijaté výše uvedeným způsobem potvrzeno.   

 

Článek 5 

Z á p i s   

(1) RM pořizuje ze své schůze zápis, ve kterém se uvede: 

a) číslo zápisu 

b) datum konání schůze, popřípadě i čas 

c) jméno a příjmení přítomných, nepřítomných a omluvených radních 

d) jednotlivé projednávané body schváleného programu 

e) přijatá usnesení 

f) osoba zodpovědná za plnění usnesení 

g) termín plnění  

h) průběh a výsledek hlasování 

ch) kdo zápis vyhotovil 

(2) Zápis ze schůze rady města musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání
1
. O námitkách 

radního proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.  

(3) Zápis ze schůze RM podepisuje starosta spolu s místostarostou, nebo jiným radním. 

Zápisu ze schůze rady města musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí členům 

zastupitelstva města. Zápisy ze schůze RM jsou zastupitelům předávány v elektronické 

nebo písemné podobě společně s podklady před jednáním ZM. Zápis ze schůze RM je 

pro vnitřní potřebu orgánů města uveřejněn také v zabezpečeném informačním systému 

města (tzv. intranet). 

                                                           
1
 § 101 odst. 3 zákona o obcích 
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(4) Přijatá usnesení RM jsou zveřejněna vyvěšením na elektronické úřední desce města 

Králíky dostupné na jeho webových stránkách. Zveřejnění se uskutečňuje, s ohledem na 

ochranu osobních údajů, podle zvláštního právního předpisu
2
, tedy v upravené verzi.  

(5) Za vyhotovení zápisu ze schůze RM a zveřejnění přijatých usnesení na elektronické 

úřední desce zodpovídá kancelář úřadu.  

(6) Kancelář úřadu vede evidenci usnesení jednotlivých schůzí a soustřeďuje zprávy o jejich 

plnění.  

 

Článek 6 

S t ř e t  z á j m ů  

(1) Radní, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodnutí 

určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 

samotného, osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, kterou zastupuje, je 

povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu nejpozději před zahájením projednávání 

příslušného bodu na programu RM. 

(2)  O tom, zda existuje důvod pro vyloučení radního z projednávání a rozhodování v dané 

věci, rozhodne RM. 

 

Článek 7 

Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

(1) Tento jednací řád schválila Rada města Králíky dne 22.12.2010 usnesením 

č. RM/2010/56/799. 

(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 01.01.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ……………………………………..                                        ………………………………………. 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 

 

 

 

                                                           
2
 Zákon č. 101/2000 Sb. 


