Jednacířád zastupitelstvaměstyseŠtěchovice
Zastupjtelstvo
rněstyseStěchovjce
se na svémZasedání
dne6- května2o1ousnes|o
VydatV Sou|adu
s s 96 Zákonač' 12812000
sb'' o obcích(obecní
ZříZení).
Ve Znění
pozdějších
předpisů(dá|ejen ,,zákono obcích,.),
tentoJednacířád zastupite|stva
městysestěchoVice'

ct.1

UVodníustanovení
Jednacířád Zasedání
Zastupitelstva
mestysestechovIce
piipravua způsob
upravu]e
]ednání.zásady usnášenía kontroiyp|něníusneseníVsou|aduse Zákonemo
oocrcn.
ct.2
Přípravazasedání
1' Přípravuzasedání'rozděleníúkoiů
a spo|uprácise Zainteresovanym]
organy
úřady'organizacemi
a jinýmiosobamiřídi,Zabezpečuje
a koordinuje
starosta
městyse. starosta rovněŽ určujeZpůsobpřípravypracovníchmateriálůa má
odpovědnosŤ
7a jej'chZpracoVan|.
2' ?|ávo předkládatnáVrhyk projednání
na zasedánízastupite|Stva
rněStysemají
VŠjchni
č|enoVé
zastupite|stva
a Výbory'
3 . NáVrhypředk|ádané
starostoujsou č|enům
Zastupite|stva
městysedoručeny
současněS náVrhy usneseníe-maiiovouadresou, nejpozději7 dnů před
Zasedáním.V odůVodněných
případechmůŽe být tato |hútaZkracena'
Informativní
materiáiypředá starostačIenům
ZastupiteIstva
měslysenejpozději
predZahálením
zasedání'
c|enovéZastupite|stva
měStysedoručí
SVénáVrhyk projednání
nejpozději15
dnů před ZasedánímZastupite|stva
městyse starostovi'aby mohly být
zakomponoványdo programujednáníZastupitejstva
rněstyse'NáVrhy se
podáVají
písemněa VZorpodánímůžeUrčitzastupite|stvo
měStVSe.
Č|enové
ZastupiteIstva
měStysemohoupředk|ádat
náVrhyk projednání
přímona zasedání
ZastUpiteIstva
měStyse.

ct.3

']

2.
3.
4.
5.

svolávání zasedání
ZastupiteIstvo
městysese scházípodIepotřeby(s 92 Zákonao obcích)'
UřadměstyseinÍormuje
o konáníZasedání
Zastupite|stva
měStyse(o míStě,
době
programuzasedání)na úřednídesce minimálně7 dní před
a navrŽenéTn
ZaSedáním'
ZasedanizaslLpiIeIstva
méslyse
-e Veie]re'
Zasedáni zastupitelstvaméstysesVo|áVá a Zpravidlařídístarosta nebo Se
postupuje
V sou|adu
s s 92 Zákonao obcíCh'
Neúčastna ZasedáníchomIouvajíčlenoVéZastupitelstvaměstyse předem
písemněneboteIefonicky
V sekretariátu
starosty'Předčasný
odchodZe Zasedání
předsedajíCího.
om]ouvají
U

ct. 4

Jednánízastup!telstva
početčlenůZastupite|stva
do 30 mjnutpo době
Neseide]iSe nadpo|oviění
V průběhu
zastupite|stva
pro začátekZasedánínebo kles|||početč|enú
určené
předsedající
Zasedánia svolá do 1sti
Většinu,
ukončí
lednánípod nadpo|ovični
Zasedání.
dnůnáhradní
početpřÍtomných
členůZastupite|stva,
2 . Po zahájeníkonStatujepředsedající
nechá schválit program Zasedání,dá zvo|it
oznámi jména orn|uvených,
zápisu a náVrhovou
komise'dva ověřovate|e
č|enymandátové
zapisovate|e,
komisi.
Jsou.|ik projednáVané
Vedepředkladate|.
do programu
3 . Jednánío věci zařazené
(např'
Výborůa komisí),jSoU jejich náVrhy
Věci Samostatnástanoviska
Potéje Zahájenarozprava.
predneSeny
hnedpo předk|adateli.
se rnohoupřih|áSit
Do rozpravy
udělujeSlovopředsedajíCí.
ZastupiteIstva
Č|enů|.0
měStyse,kIeřídosáh|i
VěCitakéobčané
k projednáVané
se SVýmstanoviskem
na ÚZemíměStyse
věku 1B let.fyzickéosoby,kterédosáhlyVěkU1B |eta V|astní
V s 17 Zákonao obcích.Nem|uví-li
osobyuvedené
a rovněŽÍyzické
nemovitost
předsedající
o námitkáchřečnika
s|ovoodejmout'
mu
řečník
k Věci.rnůŽe
VŠak
zasedánÍ
bez razpavy'
roZhodne
přednesenáVrhusnesenÍk projednáVané
rozpravypředkladate|
5 . Po skončení
Pokudse
Přednostněse h|asujeo protináVrzích'
Věci.potéproběhnehlasování.
náVrh
komise
zÍormu|uje
rozpravy,
náVrhová
náVrhusneseníměnína zák]adě
uSnesení
a ootéoroběhnehlasovánÍ
poznámkou,dostaneneprod|eně
s Íaktickou
6. Přihlásíli Se č|enZaStUpite|stva
slovo.
která
k prob|ematice'
7 . ZáVěr programuje VŽdy Vyhrazenpro diskusiobčanů
programu'
ZastupiteIstvo
NeStanovl-|i
neby|a projednáVánaVe schvá|eném
přesáhnout
příspěVek
tří
minUt.
dobu
nesmí
měStyse]inak,
vykázánZe ŽasedaciSině.
může
b.ýt
někdoZasedání,
8 . Ruši-|i
Zasedániu
h|áSitdo rozpravypřed Zahájením
se
mohou
Zastupite|stva
9 . Č|enové
ruky.
U starostyneboZVednutím
bud'písemně
V průběhu
Zasedání
Starostv'
'
na závér(ozpravy
má práVoVystoupit
]0' PředkLadate|
Zastupite|stva
bez razprayy''
na návrhč|ena
11. Zasedáníse usnáší
příspěVkŮ
délky
diskuSnÍCh
omezeni
a) o
hlasováni
b) o způSobu
přerušeníjednáni
o
krátkém
c)
Zasedání
toho'kdoruší
d) o VykáZání
bodůmusnesení
e) o námitkáchprotijednoŤ|ivým

ct.5

Hlasováni
jednání
přijímá
o kteremse
městyseusnesení,
Zastupite|stvo
bodu
1 . Ke kaŽdému
hIasováníSe hlasuje
hlasuje.HIasování]e ZpravidIaVeřejné,Při Veřejnérn
Se
můŽe
h|asovattajně' o
Zastupite]stva
Na
náVrh
č|ena
ZdviŽenimruky'
personá|ních
se hIasujetajně, požádá'Iio to kteÚkoIiVč|en
Zá|eŽitoStech
(např'při Volbách,odvoláních.
o
důVěryči nedůVěry)'
Vys|oveni
Zastupite|stva
při
vétšiny
tajně soUhlasunadpo|oV!ční
Se můŽehIasovat
ostatnichZáleŽitostech
zastupjte|stva'
Všechč|enů
předsedaJící,
k hIasováni'
žebudepřistoupeno
Upozorni
2 . Pred hlasováním
h]asu]ese o
bodujednánípodán náVrha protináVrhy,
3 . Pokud bv|k některému
jak
podány'
Pokud
nebude
pořadí,
neŽ
byly
podanýchprotináVrzích
V opačném
náVrhu'
přijatŽádnýz protináVrhú.
h|asuje
se o púVodnim

4' K p|atnému
Usnesení,rozhodnutí
nebo Vo|běje třeba souh|asunadpo|oviční
VětšinyVšechč|enů
Zastupitelstva.

Č |6.
pIněníusnesení
Příprava'při'etía kontÍoIa
jejich
1 . NáVrhya protináVrhy
na usneseník jednot|ivým
bodůmjednáníJormulují
předk|adate|é'
ZměnynáVrhuusnesenína základěrozpravyformuluje
náVrhová
l(omrse.
2 . ZápiS Ze zasedání Zastupitelstvaměstyse Včetněusnesení se Vyhotovuje
písemněa nejpozději
do 7 dnůpo Zasedáníse rozesíiáč|enům
Zastupite|stva
a
dá|ese zveřejňuje
na úrední
desce,příp.V místním
tisku'Při Zveřejňovánr
Zapisu
je dodrŽován
zákono ochraněosobních
údajů.
3 . zápis ze Zasedání Zastupitelstvaměstyse podepisuje zapisovate|,slarosta,
místostarosta
a oVěřovate|é
Zápisu'
4 . Konťoiaplněniusneseni]e průbežná.

ct.7

zápis a usneseni
1 . Zápis o kaŽdém
zasedáníZastupitelstva
městysemusíobsahovatzejména:

a) Početpřítomných
č|enů
zastupite|stva
méstyse
b) SchVá|enýpořadjednánízastupitelstva
městyse
c) Průběha Výsledekhlasování
d) Přijatáusneseni
e) Kdo řídiIZasedání
f) Prezenlační
lislinu
g) JmenoViÚseZnamomIuVených
č|enů
zastupitelstva
příspěVky
h) DiSkusní
2 . Zápisje nutnopořídit
do 7 dnůpo zasedáni.KopiezápisuobdÍŽí
Všichni
č|enové
zastuprtelstva.
3 . Zápis budeu|oŽenk nah|édnutí
na úřaděměstyse'

č|.
s

Učinnost
Tento Jednacířád nabýVáúčinnosti7.5.2010
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