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předkladatele poškodit, nebo ji přijmout, přičemž se dodatečně může zjistit, že předkladatel námitky 
neměl pravdu. Proto navrhujeme, aby v rámci zahajovací části jednání zastupitelstva předsedající 
konstatoval, zda byl zápis z minulého jednání ověřen bez připomínek (zde je rozuměno ověření urče-
nými ověřovateli) a jestli byly proti zápisu podány námitky. Pokud byly podány, seznámí s těmito 
námitkami zastupitele, požádá o vyjádření k podaným námitkám ověřovatele zápisu a nechá o námit-
kách hlasovat. Podávání námitek bude nově upravovat rozšířené ustanovení Článku 16 odst. 7, a to 
tak, že námitky lze podat pouze písemně ve lhůtě nejpozději 2 pracovní dny před konáním zastupitel-
stva na podatelně úřadu. 

Odstavec 4 Článku 9 se také rozšiřuje o ustanovení, které vychází ze zákona o obcích. Při splnění 
podmínek stanovených zákonem o obcích totiž mohou návrhy na zařazení konkrétních bodů do pro-
gramu jednání zastupitelstva podávat také občané. Toto právo je sice v rámci jednacího řádu defino-
váno v odstavci 12 Článku 9, avšak jednací řád neupravoval, kdy k předložení těchto návrhů má 
předsedající přistoupit. 

Poslední změnou, ke které dochází, je „zlegalizování“ pořizované zvukové nahrávky, která doposud 
v jednacím řádu ošetřena nebyla. Nyní bude nedílnou součásti spisu jednání (ten tvoří veškeré do-
kumenty od pozvánky, přes prezenční listiny, materiály po zápis a výpis usnesení), sloužící 
k věrohodnému zpracování zápisu a případné ověření při vznesených námitkách. Díky tomu, že 
zvuková nahrávka se stane oficiální součástí spisu, budeme moci dělat zápisy méně doslovné. 
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s c h v a l u j e

Změnu č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně. 
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Změna č. 1 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně  

 
 

Zastupitelstvo města Chropyně přijalo v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen 
„zákona o obcích“) na svém zasedání dne 18. června 2015 tuto změnu č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Chropyně.  
 

 
Článek 1  

Změna Článku 9 – Průběh zasedání zastupitelstva 
1. Odstavec 4 Článku 9 zní: 

„4. V zahajovací části zasedání předsedající konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva a mi-
nimální počet hlasů potřebný pro přijetí usnesení. Rovněž konstatuje, zda byl zápis z minulého jednání ověřen 
bez připomínek a zda proti němu byly podány námitky. Zápis z předchozího jednání, proti němuž nebyly námitky 
podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření 
ověřovatelů hlasováním bez rozpravy. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání zastupitelstva vyložen 
k nahlédnutí. Předsedající dále informuje o písemných návrzích členů zastupitelstva, případně občanů (s vyu-
žitím práva dle § 16 odst. 1 písm. f) zákona o obcích), na zařazení konkrétních bodů do programu jednání a 
současně podá informaci o stanoviscích, která k takovým návrhům zaujala rada. Poté předsedající určí zapiso-
vatele a ověřovatele zápisu. Dále zastupitelstvo na návrh předsedajícího schválí hlasováním předsedu a členy 
návrhové, a v případě potřeby i volební, komise.“ 

2. Odstavce 5 a 6 Článku 9 se zrušují.  
3. Odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 5 až 11. 
 

Článek 2 
Změna Článku 11 – Hlasování na zasedáních zastupitelstva 

1. Odstavec 5 Článku 11 zní:  
„5.  Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo města na návrh 

předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve politická uskupení členů 
zastupitelstva města, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání přeruší. Dohodovací řízení 
vede předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, se-
známí zástupci politických uskupení příslušné členy zastupitelstva se závěrem dohodovacího řízení. Následně 
předsedající obnoví přerušené zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený 
návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.“ 

2. Odstavec 10 Článku 11 se zrušuje.  
 

Článek 3 
Změna Článku 16 – Organizačně-technické záležitosti zasedání zastupitelstva 

1. Odstavec 7 Článku 16 zní:  
„7. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Námitky lze podat 

pouze písemně, ve lhůtě nejpozději 2 pracovní dny před konáním zastupitelstva na podatelně úřadu.“ 
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2. Za odstavec 7 se doplňuje nový odstavec 8, který zní: 
„8. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který slouží jako pomocná evidence pro věro-

hodné zpracování zápisu o průběhu jednání zastupitelstva.“ 
 

Článek 4 
Tato změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně nabývá účinnosti okamžikem schválení. 
  
 
 
 
 
Ing. Věra Sigmundová     Ing. Jiří Rosecký 
starostka města      místostarosta města 




