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Zastupitelstvo obce Divec vydává 

na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /dále jen 
„zákona o obcích“/ tento  

 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE DIVEC 

 
    I.         

Základní ustanovení 

 
1.) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, způsob svolání, průběh jednání a 
způsoby kontroly činnosti zastupitelstva obce při jeho jednacích a dalších činnostech, 
vyplývajících ze zákona o obcích a dalších zákonů České Republiky. 
 
2.) Pokud není tímto jednacím řádem stanoven postup řešení určité problematiky, jedná 
zastupitelstvo způsobem, který stanoví svým usnesením v souladu se zákony a v jejich 
mezích. 

 
II. 

Příprava na jednání zastupitelstva 
 

1.) V souladu se zákonem o obcích je stanoven počet členů obecního zastupitelstva dle 
usnesení zastupitelstva do počtu devět z čehož dle zákona vyplývá, že v obci nepůsobí rada. 
Povinnosti rady přechází na starostu případně na místostarostu/y. 
 
2.) Program jednání zastupitelstva města připravuje starosta obce v součinnosti 
s místostarostou/y. 

 
3.) K bodům jednání vyžadujícím rozhodnutí zastupitelstva, je nutno zaslat podkladové 
materiály tak, aby je členové zastupitelstva obdrželi nejpozději 7 dnů před dnem konání 
zasedání. 

 
4.) Obecní úřad informuje o termínu a programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce 
prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu, popřípadě dalšími způsoby v místě obvyklými 
alespoň 7 dní před zasedáním. 
 

III. 
Svolávání zastupitelstva 

 
1.) Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby na veřejném zasedání nejméně jedenkrát za dva 
měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta.  
 
2.) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina 
členů zastupitelstva. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti obecnímu 
úřadu. 
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3.) Nesvolá-li v daném termínu zasedání zastupitelstva obce starosta, učiní tak místostarosta 
případně jiný člen zastupitelstva obce. 
 
4.) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho 
členů. Není-li tato přítomna do 15 minut od plánovaného začátku, přesouvá se zasedání na 
náhradní termín dle zákonné lhůty 15ti dnů.  

 
IV. 

Pravomoci zastupitelstva obce 
 
1.) Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách a věcech patřících do samostatné 
působnosti obce (§35 odst.1 zákona). 
 
2.) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat ve věcech stanovených v § 84 odst.2. 
zákona o obcích. Dále zastupitelstvo vydává nařízení a případně si vyhradí pravomoci v 
samostatné působnosti obce svým usnesením. 
 
3.) Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodovat o majetkoprávních úkonech dle § 85 
zákona o obcích. 
 
 4.) K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny členů zastupitelstva obce (§ 87). 
 
5.) V případě, že nebude žádný návrh k projednávanému bodu přijat, přesouvá se příslušný 
bod jednání na další zasedání zastupitelstva obce. 

 
6.) Starosta zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce 
může starosta provést jen po jejich předchozím schválení. Jinak jsou tyto úkony právně od 
počátku neplatné. 

 
V. 

Program jednání 
 

1.) Jednání zastupitelstva dle schváleného programu řídí starosta, v jeho nepřítomnosti 
místostarosta popř. pověřený člen zastupitelstva, zápis pořizuje starosta popř. pověřený 
zastupitel.. 

 
2.) Součástí programu jednání zastupitelstva by měla být zpráva o plnění usnesení 
zastupitelstva obce za období od posledního zasedání zastupitelstva, jsou-li uloženy konkrétní 
úkoly. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly 
uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo . 
 
3.) Právo předkládat návrhy k projednávání mají všichni členové zastupitelstva obce. O 
případném zařazení nového bodu do jednání nad rámec zveřejněného programu nebo o 
vyřazení bodu z programu jednání se hlasuje jednotlivě. 

 
4.) V rozpravě mají občané právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem po 
udělení slova předsedajícím. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva a občané přihlásit  
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jen do konce rozpravy. Zastupitelstvo obce se usneslo na těchto omezujících  opatřeních: 
 diskutující může mluvit v téže věci maximálně dvakrát 
 
 doba diskusního vystoupení se omezuje / maximálně na 5 min. u předkladatele na 10  

min             
 technické poznámky se zkracují na 2 minuty. 
 

Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva obce. O jeho návrhu se  

hlasuje bez rozpravy. 
 

VI. 
Práva a povinnosti členů zastupitelstva  

 
1.) Člen zastupitelstva je oprávněn předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům, 
jejichž je členem. 
 
2.) Člen zastupitelstva je povinen účastnit se zasedání zastupitelstva obce příp. jiných orgánů, 
je-li jejich členem. Plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce, jednat a 
vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 
 
3.) Člen zastupitelstva u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 
rozhodování v určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro 
něj samotného nebo osobu blízkou popř. pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou 
zastupuje (střet zájmů), je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením jednání 
zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhodne, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z jednání v 
dané záležitosti. Vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v určité 
záležitosti neznamená omezení jeho práva účasti na zasedání zastupitelstva. 
 
4.) Člen zastupitelstva je povinen se zúčastnit každého jednání v souvislosti s výkonem jeho 
funkce. Svou případnou neúčast včas omluvit starostovi. 
 

VII. 
Práva občanů na jednání zastupitelstva obce 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že každé zasedání obecního zastupitelstva je veřejné (§ 93 odst.2), 
má každý občan, který má trvalé bydliště nebo vlastní nemovitost v  obci Divec právo:  
 
1.) Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v 
souladu s jednacím řádem zastupitelstva, k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce 
za uplynulý kalendářní rok. 
 
2.) Nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý rok, do usnesení a 
zápisů z jednání zastupitelstva obce i do usnesení výborů zastupitelstva obce a komisí. 
 
3.) Podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Připomínky občanů mohou být 
předloženy ústně na zasedání zastupitelstva nebo písemně prostřednictvím obecního úřadu. 
Tato podání projednají orgány obce ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od data podání.. 
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VIII. 
Hlasování zastupitelstva 

 
1.) Hlasování je zpravidla vždy veřejné. Na návrh člena zastupitelstva může zastupitelstvo 
rozhodnout o hlasování tajném, při kterém je hlasováno pomocí hlasovacích lístků.  
 

Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky a řídí je předsedající, který také výsledky 
hlasování vyhlásí. Přijat je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva. Počítání hlasů kontrolují ověřovatelé zápisu.  
 

IX. 
Volba a odvolání starosty, místostarosty a členů výborů zastupitelstva 

 
1.) Volba starosty a místostarosty/ů probíhá hlasováním dle schváleného programu. 
Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je 
zvolen starosta nebo místostarosta. Hlasování je ukončeno ve chvíli, kdy některý 
z navržených kandidátů získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných zastupitelů.  
 
2.) Návrh na obsazení funkcí předkládá zástupce volební strany, zastoupené v zastupitelstvu 
nebo člen zastupitelstva v případě ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo ze 
zákona zřizuje kontrolní a finanční komisi, jejichž předsedou je vždy člen zastupitelstva. 
 
3.) V případě odvolání starosty, místostarosty/ů a členů výborů se postupuje stejným 
způsobem jako při volbě. 

 
X. 

Usnesení 
 
1.) Rozhodnutí zastupitelstva obce mají podobu usnesení. Usnesení musí odpovídat 
výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být formulovány stručně, 
adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. 
 
2.) Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta spolu s místostarostou.  
 
3.) Návrh usnesení je přijat a stává se závazným, pokud se hlasování zúčastnila nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva obce a pro přijetí se vyslovila nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva obce. Ověřovatelé zápisu dbají na to, aby úkoly uvedené v usnesení byly vždy 
termínované a bylo rovněž uvedeno, kdo odpovídá za splnění úkolu. 
 
4.) Usnesení zastupitelstva obce je veřejnou listinou a zveřejňuje se vyvěšením na úřední 
desce do 10 dnů od data konání zasedání. Zápis ze zasedání musí být k dispozici v kanceláři 
obecního úřadu. 

XI. 
Účinnost 

 
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Divec dne 11.11.2010    usnesením č. 1/11.2020. 
V Divci  dne 11.11.2010 


