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M ě s t o   K r á l í k y 
 
 

J E D N A C Í   Ř Á D 
zastupitelstva města 

 
 
Zastupitelstvo města Králíky se usneslo podle § 96 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 

(v platném znění) na tomto svém jednacím řádu: 
 
 

§1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a     

kontrolu plnění jeho usnesení jakož i další otázky. 
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, 

rozhoduje zastupitelstvo města v mezích zákona. 
3. Zastupitelstvo města rozhoduje o všech otázkách uvedených v §35 a §35A zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 
 
 

§2 
Svolávání jednání zastupitelstva města 

 
1. Zastupitelstvo města se schází zpravidla druhé pondělí v měsíci v 17.00 hodin. Zasedání 

ZM řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta. Svolává je do 7 dnů přede 
dnem jednání. 

2. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo krajský hejtman, je starosta 
povinen svolat zasedání zastupitelstva do 21 dnů. 

 
 

§3 
Příprava jednání zastupitelstva města 

 
1. Přípravu jednání ZM organizuje starosta podle programu stanoveného radou města, přitom 

stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů. 
2. Návrhy rady města, komisí nebo členů zastupitelstva města se předkládají podle obsahu na 

jednání ZM buď ústně nebo písemně. 
3. Písemné materiály, určené pro jednání ZM předkládá navrhovatel prostřednictvím 

městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 3 dnů přede dnem jednání 
ZM jeho členům. 

4. Písemné materiály pro jednání ZM obsahují: 
a) název materiálu 
b) jeho obsah 
c) vyjádření příslušného odboru, do jehož kompetence projednávaný materiál patří, popř. 

stanovisko RM 
d) případně návrh usnesení a důvodovou zprávu. 

5. Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 
a) zhodnocení dosavadního stavu 
b) rozbor příčin nedostatků 
c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad. 
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6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně 
posoudit problematiku a přijmout příslušná rozhodnutí. 

7. O místě a době jednání ZM informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním 
ZM na úřední desce. 

 
 

§4 
Účast členů zastupitelstva města na jednání 

 
1. Členové ZM jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni osobně se 

omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod 
omlouvá starosta. 

2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných. 
 
 

§5 
Program jednání 

 
1. Program jednání má tyto základní body: 

a) zahájení a prezence, určení ověřovatelů 
b) zpráva RM a MěÚ 
c) hlavní jednání programu 
d) vstupy veřejnosti 
e) vstupy zastupitelů 
f) závěr. 

 
2. Věci k projednávání v hlavním jednání programu (bod „c“) navrhuje rada města. Každá věc 

se projednává zvlášť takto: 
a) uvedení věci a její zdůvodnění 
b) rozprava 
c) hlasování o usnesení. 

 
3. V bodě „e“ (vstupy členů ZM) může každý člen ZM vznést dotaz, interpelaci nebo podat 

návrh. Návrh bude projednán ihned, nebo zařazen na jedno z dalších zasedání RM nebo 
ZM. 

 
 

§6 
Průběh jednání 

 
1. Zasedání ZM řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta. (ZM si může zvolit pracovní 

předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové rady města). 
2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a 

dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání 
přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí starosta zasedání a 
svolá do 14 dnů nové jednání k témuž nebo zbývajícímu programu. 

3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno, 
konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a dá schválit program jednání. Nechá 
zvolit dva členy ZM za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen 
zápis z předešlého jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu 
podány. 

4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, 
rozhodne o nich ZM po vyhlášení ověřovatelů. 

5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání ZM vyložen k nahlédnutí. 
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6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. 
7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky a elektronicky v průběhu 

zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse, musí být uděleno slovo tomu členovi 
zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních 
předpisů. 

8. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení RM o otázkách samostatné 
působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven, má-li za to, že je nesprávné. Je povinen 
věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo města rozhodne hlasováním. 

9. Zastupitelstvo města může v průběhu jednání hlasováním body pořadu přerušit, přesunout, 
sloučit nebo odložit. 

10. Do diskuse se mohou členové ZM přihlásit jenom do konce rozpravy. Po ukončení 
rozpravy se projednávání považuje za uzavřené a nové projednávání je možné jen v rámci 
otevření nové věci. 

11. Občané, přítomní na zasedání ZM, nemohou aktivně vstupovat do jednání. Výjimka je 
možná, jen pokud je to nutné z povahy projednávané věci a jsou k tomu vyzváni 
předsedajícím. 

12. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 
13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM, o jeho návrhu se hlasuje bez 

rozpravy. 
14. Doba jednotlivého vystoupení se omezuje na méně než 3 minuty ( pokud zastupitelstvo 

nerozhodne jinak), toto omezení se nevztahuje na řídícího jednání a na předkladatele 
projednávané zprávy. 

 
 

§7 
Příprava usnesení zastupitelstva města 

 
1. Usnesení musí vycházet z obsahu předložených věcí a odpovídat výsledkům diskuse. 

Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně a ve 
věcech, které to vyžadují a umožňují i s termíny a odpovědností za splnění ukládaných 
úkolů. 

2. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, 
jiným členům zastupitelstva, radě města nebo výborům 

3. Je-li nositelem úkolu MěÚ, je odpovědnou osobou tajemník MěÚ. 
 
 

§8 
Hlasování 

 
1. Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů, tj.8. 
2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání ZM hlasovalo o jednotlivých bodech 

navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 
3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a 

poté o ostatních částech návrhu. 
4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo 

nejprve o variantě doporučené navrhovatelem nebo návrhovou komisí. V případě 
uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty 
se považují ostatní varianty za nepřijaté. 

5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se ve zvlášť 
odůvodněných případech zastupitelstvo města na návrh starosty usnést na dohodovacím 
řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby 
jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání ZM přeruší. Dohodovacímu 
řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh 
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získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh 
a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh 
za odmítnutý. 

6. Hlasování probíhá zásadně elektronicky, tj. stiskem příslušného tlačítka hlasovacího 
zařízení - výsledky hlasování, s uvedením jména hlasujícího, jsou ihned po ukončení 
hlasování předsedajícím promítány. Pro zvukový záznam přečte starosta, nebo ten kdo 
projednávání bodu a hlasování řídí, alespoň jednu skupinu hlasujících (pro, proti, zdržel 
se), aby bylo ze zvukového záznamu zřejmé, kdo jak hlasoval. Hlasování pouze 
zvednutím ruky si vyžádá starosta nebo řídící jednání pouze jako orientační nebo v 
případě poruchy hlasovacího zařízení. Tajné hlasování se uskuteční jen mimořádně, a to 
až po předešlém odhlasování změny způsobu voleb. V tomto případě jsou výsledky 
hlasování promítány bez jmen hlasujících. 

7. Usnesení ZM a závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou, nebo jiným 
radním. 

8. Zveřejnění usnesení ZM se provádí vyvěšením na úřední desce ve městě a také na 
webových stránkách města. K tomuto účelu jsou údaje v zápise anonymizovány tak, aby 
nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Z jednání je pořizován 
zvukový záznam pro účely pořízení písemného zápisu a archivace. 

 
 

§9 
Účast veřejnosti na jednání 

 
1.Celé zasedání zastupitelstva města je veřejné. 
2. Na programu jednání zastupitelstva je vždy zařazen bod „Vstupy veřejnosti“, ve kterém se 

každý občan, splňující podmínky §16, odst.1 a §17 zákona č.128/2000 Sb., může vyjádřit 
k projednávaným věcem. 

3. Mimo bod „Vstupy veřejnosti“ se může občan vyjadřovat k projednávaným věcem pouze 
na přímé vyzvání řídícího jednání a v případě uvedeném v §16, odst.2, písm.d, zákona č. 
128/2000 Sb. 

4. Veřejnost nemůže vynucovat na členech ZM ani na předsedajícím projednávání věcí, které 
nejsou zařazeny v programu jednání. V mimořádně naléhavém případě může ZM 
hlasováním rozhodnout o zařazení věcí na současné nebo příští jednání. 

 
 

§10 
Vstupy členů zastupitelstva města 

 
1. Členové ZM mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na RM, její jednotlivé 

členy, na další orgány města a vedoucí organizací a zařízení, zřízených nebo založených 
městem, tajemníka a vedoucí odborů MěÚ a požadovat od nich vysvětlení. 

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný v zákonné lhůtě (písemně, do 30 dnů), nebo 
ústně. 

3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města jednání 
zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti 
nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZM. 

4. Uplatněné dotazy na jednání ZM se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení 
vedena evidence městského úřadu. 

 
 

§11 
Střet zájmů 
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1.Člen zastupitelstva města, 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 před zahájením jednání k příslušnému bodu. 

2. Pokud tuto skutečnost neoznámí, může na ni upozornit jiný člen ZM nebo občan přítomný 
na jednání. 

3. V případech oznámení skutečnosti, nasvědčující střetu zájmů dle bodů 1 a 2, zastupitelstvo 
hlasováním rozhoduje, zda-li o střet zájmů jde nebo nikoliv. 

4. Pokud jde o střet zájmů zastupitele, je vyloučen z rozhodování o dané záležitosti. 
 
 

§12 
Péče o nerušený průběh jednání 

 
1.Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele 

jednání. 
2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo. 
 
 

§13 
Ukončení zasedání zastupitelstva města 

 
1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již 

nehlásí o slovo. 
2. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod 

nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti 
znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.  

 
 

§14 
Výbory ZM 

 
1. Zastupitelstvo města v souladu s § 117 zákona č. 128//2000 Sb. O obcích zřizuje finanční a 

kontrolní výbor. 
2. Činnost výborů se řídí § 118 a 119 zákona č. 128//2000 Sb. O obcích a Statutem 

kontrolního a finančního výboru přijatým ZM. 
 
 

§15 
Organizačně-technické záležitosti zasedání zastupitelstva města 

 
1. O průběhu jednání ZM se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá MěÚ. Vede také 

evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Z jednání 
ZM se pořizuje též zvukový záznam k archivaci. 

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je 
vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně. 

3. V zápisu se uvádí: 
a) den a místo zápisu 
b) doba přerušení 
c) jména určených ověřovatelů zápisu 
d) jména omluvených i neomluvených členů ZM 
e) program jednání 
f) jmenovitý výsledek hlasování 
g) podané dotazy a návrhy 
h) schválené znění usnesení 
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i) další skutečnosti, které se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu. 
4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání ZM a podpisují jej starosta a určení 

ověřovatelé. Musí být uložen na MěÚ k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán archivu 
k archivaci. 

5. O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší jednání ZM. 
 
 

§ 16 
Zabezpečení a kontrola usnesení 

 
1. Rada města projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení 

ZM. Návrh radě města předkládá tajemník MěÚ. 
2. Komise RM opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich 

působnosti. 
3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí RM a informuje čtvrtletně zasedání ZM. 
 

 
§17 

Závěrečná ustanovení 
 

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo města Králíky dne 15. 1. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                        ………………………………………. 
            Jana Ponocná                                                                         Čestmír Doubrava 
         starostka města                                                                            místostarosta 
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