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Seznam zkratek (často a běžně používaných a platných pro informační systém):
ZM
RM
VM
starosta ( St )
místostarosta ( Míst )
ÚTM
tajemnice ( TaÚ )
MěÚ
vedoucí odborů ( VO )
KÚ
IA
OF
OK
OŽÚ
OO
OSV
OŠKS
ÚPSŘ
OŽP
OD
OB
OSČ
OMI

- Zastupitelstvo města Nový Jičín
- Rada města Nový Jičín
- Vedení města Nový Jičín
- starosta města Nový Jičín
- místostarosta města Nový Jičín
- Úsek tiskové mluvčí města Nový Jičín
- tajemnice Městského úřadu Nový Jičín
- Městský úřad Nový Jičín
- vedoucí odborů Městského úřadu Nový Jičín
- Kancelář úřadu Městského úřadu Nový Jičín
- Interní auditor Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor finanční Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor kontrolní Městského úřadu Nový Jičín
- Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Nový Jičín
- Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor dopravy Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor správních činností Městského úřadu Nový Jičín
- Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

vedoucí organizačních složek (VOS):
PS
- Pečovatelská služba Nový Jičín
NCNJ
- Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
ředitel městské policie (ŘMP):
MP
- Městská policie Nový Jičín
ředitel příspěvkové organizace ( ŘPO ):
TSM
- Technické služby města Nového Jičína
Seznam dalších zkratek použitých ve vnitřním předpisu:

2

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín upravuje v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) podrobnosti o zasedání ZM, zejména jeho přípravu,
obsah a průběh, způsob hlasování, pořízení a publikaci zápisu ze zasedání.
(2) ZM může svým usnesením tento jednací řád upravit nebo stanovit podrobnější pravidla
svého zasedání.
(3) O postupech při řízení zasedání ZM, které nejsou tímto jednacím řádem ani jiným
předpisem či usnesením ZM upraveny, rozhodne předsedající.
Čl. 2
Svolání zasedání
(1) Zasedání svolává starosta. Nesvolá-li zasedání starosta, učiní tak místostarosta,
popřípadě jiný člen ZM, a to formou písemné pozvánky odeslané všem členům ZM tak,
aby ji obdrželi nejpozději 7 dní před konáním zasedání.
(2) MěÚ informuje o připravovaném zasedání. Informace obsahující navržený program
zasedání, datum, hodinu a místo konání se zveřejňuje alespoň 7 dní před konáním
zasedání na úřední desce MěÚ, elektronické úřední desce MěÚ a místech obvyklých.
(3) Zasedání se konají zpravidla v termínech dle harmonogramu, který schvaluje ZM
na základě doporučení RM, obvykle na kalendářní rok. Zasedání ZM se konají nejméně
1x za 3 měsíce.
(4) Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň 1/3 členů ZM nebo
hejtman kraje. V takovém případě se zasedání koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy
byla písemná žádost doručena MěÚ.
(5) V případě ukončení zasedání pro nepřítomnost nadpoloviční většiny členů ZM svolá
starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný člen ZM náhradní zasedání tak, aby se
konalo do 15 dnů.
Čl. 3
Návrh programu zasedání
(1) Právo předkládat návrhy na zařazení do programu připravovaného zasedání mají:
a. členové ZM,
b. RM,
c. výbory ZM.
(2) MěÚ a jeho odbory, organizační složky města a příspěvkové organizace zřízené
městem své návrhy na projednání v ZM předkládají prostřednictvím starosty nebo
místostarosty.
(3) Součástí programu ZM jsou vždy následující body:
a. kontrola plnění usnesení ZM (zpravidla v úvodu zasedání),
b. zpráva o činnosti RM (zpravidla v úvodu zasedání),
c. různé (zpravidla v závěru zasedání).
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Čl. 4
Podklady pro přípravu programu zasedání ZM
(1) Přípravu jednotlivých zasedání ZM řídí starosta. Za organizaci odpovídá tajemník/
tajemnice MěÚ.
(2) Materiály pro zasedání obdrží všichni členové ZM v elektronické podobě, a to tak, že mají
zajištěn přístup do portálu pro stažení materiálů zabezpečený loginem a heslem (Postup
– prohlížení materiálů on-line viz příloha č. 1 tohoto řádu). Materiály se zpracovávají ke
každému navrženému bodu programu a zpravidla obsahují:
a. návrh usnesení,
b. důvodovou zprávu,
c. přílohy (např. text obecně závazné vyhlášky, návrh smlouvy, atp.).
(3) Materiály připravují zpracovatelé (zpravidla zaměstnanci města zařazení do MěÚ,
organizačních složek, městské policie a ředitelé příspěvkových organizací
prostřednictvím odvětvových odborů). Každý materiál připravený zpracovatelem a určený
k projednání v ZM musí být právně a obsahově bezchybný a musí být opatřen podpisem
předkladatele (člen ZM, zpravidla starosta nebo místostarosta).
(4) Zpracovatelé a předkladatelé odpovídají za to, že předkládané materiály jsou v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
(5) Materiály se členům ZM předkládají zpravidla po projednání v RM.
(6) Před projednáním v ZM se materiály zpravidla projednají ve věcně či místně příslušném
výboru ZM, případně komisi RM. ZM je oprávněno si projednání materiálů ve výborech
ZM (včetně osadních výborů) vyžádat. Přijmou-li výbory ZM (včetně osadních výborů)
nebo komise RM k předloženým materiálům stanovisko, je toto stanovisko vždy součástí
materiálů předkládaných členům ZM.
(7) Zpřístupnění materiálů pro zasedání ZM se provádí zpravidla 7 dnů před termínem
konání
zasedání. Za
zpřístupnění materiálů odpovídá Kancelář
úřadu.
Tajemník/tajemnice MěÚ stanoví zpracovatelům a předkladatelům termín pro kompletaci
materiálů, a to zpravidla 2 dny před jejich zpřístupněním.
(8) Materiály pro zasedání ZM obdrží kromě členů ZM vždy i tajemník/tajemnice MěÚ.
(9) Tři dny před konáním zasedání ZM se materiály (ve verzi určené ke zveřejnění, tedy
po úpravě v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů) zveřejňují
na webových stránkách města. Materiály předávané členům ZM tzv. „na stůl“ se
zveřejňují stejným způsobem v den konání zasedání ZM, případně v den následující.
Starosta, případně místostarosta je oprávněn rozhodnout v jednotlivých případech o tom,
že zveřejnění podle tohoto odstavce nebude provedeno; na zasedání pak sdělí důvod
nezveřejnění. Zveřejňování materiálů upravené v tomto článku je prováděno dobrovolně,
nad rámec zákonných povinností města, s cílem přispět k transparentnosti činnosti
orgánů města a jako takové není vymahatelné.
Čl. 5
Účast na zasedání
(1) Členové ZM jsou povinni:
a. zúčastňovat se zasedání ZM,
b. plnit úkoly, které jim ZM uloží,
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c.
d.

hájit zájmy občanů města,
jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce.

(2) Pokud se člen ZM nemůže zasedání ze závažných důvodů zúčastnit, je povinen se
předem omluvit; omluva se doručuje starostovi. Předčasný odchod ze zasedání
oznamuje odcházející člen ZM vždy předsedajícímu.
(3) Přítomní členové ZM se před začátkem zasedání (anebo v jeho průběhu, pokud nejsou
přítomni před začátkem zasedání) vlastnoručně podepisují do prezenční listiny.
(4) Každý člen ZM má v zasedacím sálu trvale vyčleněno své místo. Zasedací pořádek
stanoví starosta.
(5) Zasedání jsou vždy veřejná. Občané města a další hosté se zasedání účastní
v prostorách pro ně vyhrazených, které obsazují až do vyčerpání kapacity těchto
prostor.
(6) Zasedání se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník/tajemnice MěÚ.
(7) Zasedání se vždy zúčastňují vedoucí odborů MěÚ a vedoucí organizačních složek
města.
(8) Zasedání se účastní i vedoucí oddělení odborů MěÚ, jejichž účast je pro ně povinná
vždy při projednávání bodu programu, který se bezprostředně týká činnosti jimi
vedeného oddělení, případně další zaměstnanci města , jejichž účast si vedoucí
zaměstnanec vyžádá.
(9) Na zasedání ZM jsou zváni ředitelé všech příspěvkových organizací zřízených městem,
jejichž účast je pro ně povinná vždy při projednávání bodu programu, který se
bezprostředně týká činnosti jimi řízené příspěvkové organizace.
(10) Zaměstnanci města a jím zřízených příspěvkových organizací se zapisují (podepisují)
do prezenční listiny.
Čl. 6
Zahájení a řízení zasedání, schválení programu zasedání
(1) Zasedání řídí předsedající, kterým je zpravidla starosta. Pokud není starosta přítomen,
předsedá zasedání místostarosta. Starosta (místostarosta) může řízením zasedání
pověřit jiného člena ZM.
(2) Předsedající řídí zasedání tak, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(3) Předsedající zahajuje jednání ve stanovenou hodinu. Jestliže se v tuto hodinu nesejde
nadpoloviční většina všech členů ZM, je předsedají oprávněn odložit zahájení zasedání
až o 15 minut.
(4) Jestliže se do 15 minut od stanovené hodiny zahájení zasedání nesejde nadpoloviční
většina všech členů ZM nebo pokud v průběhu zasedání poklesne počet přítomných
členů ZM pod nadpoloviční většinu všech členů ZM, předsedající po konstatování této
skutečnosti zasedání ukončí.
(5) V úvodu zasedání ZM předsedající přítomné upozorní na skutečnost, že zasedání je
veřejné a pořizuje se z něj zvukový záznam, případně audiovizuální nebo TV záznam.
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Pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů zasedání přítomnými osobami je
umožněno, pokud nenaruší průběh zasedání nebo nebude v rozporu s platnými
právními předpisy.
(6) V úvodní části zasedání předsedající určí zapisovatele a navrhne ZM k určení dva
ověřovatele. Zároveň sdělí výsledek ověření zápisu z předchozího zasedání; pokud
k němu byly vzneseny námitky, tyto uvede a ZM o nich po předchozím vyjádření
ověřovatelů rozhodne.
(7) Předsedající dále v úvodu zasedání navrhne ke schválení předložený program zasedání
v písemné podobě (s případným zdůvodněním změn oproti programu zveřejněnému
a zaslanému členům ZM v pozvánce). O takto navrženém programu se hlasuje jako
o celku, pokud ZM nerozhodne jinak.
(8) Členové ZM jsou oprávněni navrhnout změnu navrženého programu (doplnění,
vypuštění nebo změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů programu). Členové ZM
své návrhy zdůvodní. O návrzích na změnu programu hlasuje ZM jednotlivě. Každý člen
ZM má právo změnu programu navrhnout kdykoliv v průběhu zasedání, v zájmu
předvídatelnosti a transparentnosti jednání je však vhodné změny navrhovat v úvodu
zasedání.
Čl. 7
Projednávání jednotlivých bodů programu
(1) Úvodní slovo k jednotlivým projednávaným bodům náleží předkladateli, který slovo
může přenechat zpracovateli.
(2) Po přednesení úvodního slova zahájí předsedající rozpravu. V rámci rozpravy má vždy
právo vystoupit se svým stanoviskem k projednávanému bodu programu:
a. člen ZM,
b. čestný občan města,
c. občan města, který dosáhl věku 18 let,
d. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost,
e. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě
hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena.
Osoba uvedená pod písmeny b), c), d) a e) musí před svým vystoupením prokázat své
právo na vystoupení v rozpravě, pokud je k tomu předsedajícím vyzvána (např.
předložením průkazu totožnosti, výpisu z katastru nemovitostí ne starším tří měsíců
nebo jinou úřední listinou).
(3) Na návrh člena ZM může být uděleno slovo k přednesení stanoviska k projednávanému
bodu programu kterékoliv přítomné osobě neuvedené v odstavci 2 tohoto článku; o
návrhu rozhodne ZM procedurálním hlasováním.
(4) Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo
zástupce orgánů kraje, musí mu předsedající slovo udělit.
(5) O slovo se vystupující hlásí po zahájení rozpravy prostřednictvím hlasovacího zařízení
nebo zvednutím ruky, mohou tak učinit i písemně k rukám předsedajícího před
zahájením zasedání. O slovo nelze požádat po ukončení rozpravy nebo po zahájení
hlasování.
(6) Pořadí vystupujících je určeno pořadím, ve kterém se o slovo přihlásili. Přednost před
ostatními mají vždy členové ZM. Předsedající je oprávněn vystoupit v rozpravě kdykoliv,
aniž by musel být přihlášen.
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(7) Členové ZM mají právo vyžádat si k projednávanému bodu programu vyjádření
přítomného zaměstnance města nebo jím zřízené příspěvkové organizace. Tento své
vyjádření přednese po výzvě předsedajícího. Zaměstnanci města a jím zřízených
příspěvkových organizací mohou v odůvodněných případech požádat o slovo sami;
v takovém případě o udělení slova rozhodne předsedající, jehož rozhodnutí může na
návrh člena ZM zvrátit ZM procedurálním hlasováním.
(8) Člen ZM se může k projednávané problematice vyjádřit nejvýše třikrát, souhlas
k dalšímu vystoupení mu může udělit předsedající. Pokud předsedající souhlas neudělí,
může na návrh dotčeného člena ZM udělit souhlas ZM procedurálním hlasováním.
(9) Na návrh člena ZM může ZM procedurálním hlasováním rozhodnout o časovém
omezení vystoupení členů ZM v rozpravě.
(10) Člen ZM má právo v průběhu rozpravy požádat o tzv. technickou poznámku. V tomto
případě mu bude slovo uděleno přednostně, nejdéle však na 1 minutu. Překročí-li
vystoupení člena ZM tuto dobu nebo nebude-li mít jeho vystoupení charakter technické
poznámky, předsedající mu slovo odejme. O technickou poznámku lze požádat ve
stejné době, kdy lze požádat o slovo.
(11) Formou technické poznámky předkládají členové ZM i svá upozornění na porušování
tohoto jednacího řádu. Tyto mohou předložit kdykoliv v průběhu zasedání ZM.
(12) Osobám uvedeným v odstavci 2, mimo členy
k projednávanému bodu programu nebo v rámci
uděleno slovo pouze jednou a jejich vystoupení
omezení může ZM v odůvodněných případech
zrušit.

ZM, bude předsedajícím v rozpravě
pravidelného bodu programu „Různé“
je časově omezeno na 5 minut. Tato
procedurálním hlasováním změnit či

(13) Každý, komu bylo v rozpravě uděleno slovo, musí mluvit k projednávané věci (bodu
programu). Odchyluje-li se od projednávaného bodu programu nebo překročí-li
stanovený časový limit, je předsedající oprávněn odebrat mu po předchozím marném
upozornění slovo.
(14) Vyžaduje-li to povaha rozpravy, udělí předsedající před jejím ukončením závěrečné
slovo předkladateli návrhu, který se vyjádří k předneseným protinávrhům nebo
pozměňovacím návrhům.
(15) Každý člen ZM je oprávněn navrhnout ukončení rozpravy. O tomto návrhu se
procedurálně hlasuje bez další diskuse. Osobám přihlášeným do diskuse před podáním
takového návrhu právo na přednesení příspěvku zůstává zachováno.
(16) V případě, že se při zasedání ZM objeví u projednávaného bodu nové okolnosti nebo
požadavky členů ZM, může ZM procedurálním hlasováním rozhodnout o jeho stažení
z programu a novém projednání na některém z příštích zasedání ZM.
(17) Nehlásí-li se nikdo o slovo, předsedající rozpravu ukončí.

Čl. 8
Další opatření pro řádný průběh zasedání
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(1) Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka. Předsedající je oprávněn osobu,
která svým chováním průběh zasedání ruší, po předchozím marném upozornění
vykázat ze zasedacího sálu. Nedojde-li k obnovení pořádku, může předsedající
zasedání přerušit a požádat o zásah Městskou policii Nový Jičín. Člena ZM vykázat ze
zasedacího sálu nelze.
(2) Zasedání začíná zpravidla v 15:00 hodin a jednací doba zasedání není určena. ZM si ji
může stanovit procedurálním hlasováním (například časové omezení, do kdy je možno
jednat).
(3) V průběhu zasedání může předsedající vyhlásit přestávku:
a. na regeneraci a oddech i bez návrhu po dokončení uceleného bloku zasedání
(přestávka je zpravidla v délce 15-20 minut),
b. na základě návrhu člena ZM obsahujícího důvod i délku přestávky (zpravidla za
účelem porady zástupců volebních stran v ZM v délce 10-30 minut); prvnímu
návrhu předsedající zpravidla vyhoví, o druhém a dalším návrhu zástupce téže
volební strany v průběhu rozpravy k témuž bodu rozhodne ZM procedurálním
hlasováním,
c. i bez návrhu v případě potřeby porady volební komise nebo jiného orgánu ZM.
(4) Předsedající zasedání ukončí:
a. v případě uvedeném v čl. 6 odst. 4 (nedostatečný počet členů ZM),
b. nebyl-li schválen program zasedání,
c. byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se nehlásí o slovo,
d. v případě, že to ZM schválí procedurálním hlasováním; v takovém případě musí
ZM současně rozhodnout termínu projednání těch bodů programu, které nebyly
projednány.
Čl. 9
Způsob hlasování a přijímání usnesení
(1) Právo hlasovat mají jen členové ZM. K platnému usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů ZM, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(2) Je-li v činnosti elektronický hlasovací systém, je povinností každého člena ZM se při
každém příchodu do zasedacího sálu pomocí přidělené jednotky přihlásit (zaevidovat)
a při každém odchodu ze sálu evidenci zrušit.
(3) Není-li stanoveno jinak, o postupu při hlasování rozhodne předsedající. Proti postupu
předsedajícího může vznést člen ZM námitku, o které rozhodne ZM procedurálním
hlasováním.
(4) O každém návrhu rozhoduje ZM hlasováním. Hlasování následuje po ukončení rozpravy
a je zahájeno výzvou předsedajícího k hlasování. K hlasování o procedurálním návrhu
může dojít i v průběhu rozpravy. Za procedurální návrh se považuje zejména:
a.
návrh na udělení slova osobám uvedeným v čl. 7 odst. 3,
b.
návrh na omezení počtu příspěvků v rozpravě,
c.
návrh na časové omezení vystoupení členů ZM v rozpravě,
d.
návrh na ukončení rozpravy,
e.
návrh na stažení bodu z programu,
f.
návrh na udělení souhlasu s dalším příspěvkem člena ZM v rozpravě dle čl. 7
odst. 8,
g.
návrh na vyhlášení další přestávky dle čl. 8 odst.3,
h.
návrh na stanovení či úpravu postupu při hlasování,
i.
návrh na schválení formy hlasování.
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O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy, ihned po jeho podání.
(5) Návrhy na usnesení se předkládají písemně. Předložit návrh písemně je povinností
navrhovatele (předkladatele). Ústně smí být předložen jen krátký a srozumitelný
pozměňovací návrh nebo protinávrh. Ústně je rovněž předkládán návrh na procedurální
hlasování.
(6) Usnesení musí odpovídat projednávanému bodu programu. Formulace usnesení musí
korespondovat s ustanoveními zákona o obcích, která vymezují rozsah oprávnění ZM
a vyjadřují účel přijímaného usnesení (schvaluje, zřizuje, ruší, rozhoduje, atd.)
V případě, kdy je usnesením uložen úkol, musí být stanovena osoba nebo orgán
odpovědný za splnění úkolu (zpravidla RM, výbor ZM, člen ZM, tajemník/tajemnice
MěÚ, vedoucí odboru) a termín splnění úkolu.
(7) Ve zvláště složitých případech (např. při velkém množství pozměňovacích návrhů) může
předsedající navrhnout, aby ZM zvolilo návrhovou komisi, která návrh výsledného
usnesení písemně zformuluje. Návrhová komise může ke svému jednání přizvat
tajemníka/tajemnici MěÚ a příslušného zaměstnance města nebo příspěvkové
organizace zřízené městem .
(8) O předložených návrzích usnesení, pozměňovacích návrzích a protinávrzích dává
předsedající hlasovat takto:
a. Jestliže návrh usnesení obsahuje výjimečně variantní řešení, hlasuje se nejprve
o variantě doporučované ke schválení předkladatelem. Schválením jedné
varianty je hlasování ukončeno a o dalších variantách se již nehlasuje. V případě
neschválení jedné varianty se hlasuje o další variantě dle doporučení
předkladatele.
b. Pokud byly podány pozměňovací návrhy (vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé
části původního návrhu), dá o nich předsedající hlasovat v pořadí, v jakém byly
předloženy. Po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích se vždy hlasuje
o původním návrhu usnesení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
c. Pokud byly podány protinávrhy (zásadně mění smysl původního návrhu), dá
o nich předsedající hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy. Schválením
jednoho návrhu je hlasování ukončeno a o dalších protinávrzích se již nehlasuje.
d. Pokud byly podány protinávrhy i pozměňovací návrhy, dá předsedající nejprve
hlasovat o protinávrzích. Schválením protinávrhu je hlasování ukončeno
a o dalších protinávrzích a o pozměňovacích návrzích původního návrhu
usnesení se již nehlasuje.
e. Každý člen ZM může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých
částech projednávaného návrhu usnesení. Pokud předsedající rozhodne o
odděleném hlasování, hlasuje se o jednotlivých částech usnesení v navrženém
pořadí.
f. Jestliže se při zasedání ZM objeví nové okolnosti a připomínky, které vyžadují
podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, rozhodne ZM o
jejím přepracování a odložení bodu s tím, že o věci bude jednat na svém dalším
zasedání nebo v termínu, který stanoví.
(9) ZM hlasuje veřejně. Veřejné hlasování probíhá prostřednictvím elektronického
hlasovacího zařízení (jedná se o tzv. evidenční hlasování). Člen ZM hlasuje tak, že
stiskne příslušné tlačítko (pro, proti, zdržel se) kdykoliv v době stanovené pro hlasování.
(10) ZM se může procedurálním hlasováním v jednotlivých případech usnést na tajném
hlasování; toto hlasování může být použito zejména při volbách. V zápise se v tomto
případě zaznamenává jen výsledek hlasování.
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(11) Elektronický hlasovací systém výsledky hlasování automaticky sčítá, zveřejňuje
i jmenovitě zaznamenává.
(12) Není-li možné hlasovat prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení (například
při jeho poruše), hlasuje se veřejně zvednutím ruky (tzv. aklamací). Výsledky hlasování
v tomto případě sčítají sčitatelé (skrutátoři) určení předsedajícím. Výsledek tohoto
hlasování je jmenovitě zaznamenán v zápise.
(13) Obsahuje-li schválený program zasedání volbu (volby) starosty, místostarostů, dalších
členů RM, předsedů a dalších členů finančního a kontrolního výboru a předsedů
osadních výborů, postupuje se dle platného Volebního řádu Zastupitelstva města.
(14) Na závěr každého hlasování předsedající vyhlásí výsledek hlasování a oznámí, zda byl
nebo nebyl návrh přijat.
(15) Námitku proti hlasování (např. pro pochybnost o elektronicky zpracovaném výsledku
hlasování nebo pochybnost o součtech hlasování) může vznést kterýkoliv člen ZM
bezprostředně po hlasování, nejpozději však před zahájením projednávání následujícího
bodu programu. Předsedající nechá v takovém případě hlasování opakovat.
(16) U procedurálních hlasování (především organizační hlasování a hlasování, která
rozhodují o způsobu projednávání) se návrh ve formě usnesení nezaznamenává.
V zápise se zaznamenává pouze výsledek hlasování (a tento je i součástí záznamu
výsledku hlasování v elektronickém hlasovacím systému).
(17) Nepřijme-li ZM k projednávanému bodu žádné usnesení, může kterýkoliv člen ZM
navrhnout procedurální hlasování o svolání dohodovacího řízení. Na tuto situaci se
pohlíží jako na přestávku k poradě zástupců volebních stran. Dohodovací řízení řídí
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že by usnesení mohlo být
přijato, předsedající ukončí přestávku a po přednesení stanoviska a návrhu dohodovací
skupiny se znovu otevře rozprava a po jejím ukončení dojde k opakovanému hlasování.
(18) Jednotlivá usnesení nabývají schválením platnosti a účinnosti, není-li v textu usnesení
nebo v jeho příloze uvedena účinnost pozdější.
Čl. 10
Zápis ze zasedání
(1) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, je uložen na odboru
Kancelář úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena ZM proti zápisu rozhodne nejbližší
zasedání ZM.
(2) Zápis ze zasedání ZM obsahuje:
a. datum, místo a hodinu zahájení a ukončení (případně přerušení) zasedání,
b. pořadové číslo zasedání,
c. jméno a příjmení předsedajícího,
d. jména a příjmení ověřovatelů, jméno a příjmení zapisovatele,
e. počet , jména a příjmení přítomných a nepřítomných členů ZM,
f. schválený program zasedání,
g. průběh a výsledek hlasování, jména a příjmení osob, které vystoupily v rozpravě,
témata, kterých se vystoupení týkalo a jejich stručný obsah,
h. podané dotazy, připomínky a podněty členů ZM,
i. oznámení o střetu zájmů podle § 83 odst. 2 zákona o obcích,
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j.

skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv člen ZM.

(3) Zápis ze zasedání ZM obsahuje ve formě povinných a nedílných příloh:
a. prezenční listinu přítomných členů ZM, zaměstnanců města a jeho příspěvkových
organizací a hostů,
b. soupis přijatých usnesení v plném znění,
c. soupis přijatých usnesení upravený v souladu s platnými právními předpisy na
ochranu osobních údajů a určený ke zveřejnění,
d. podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům,
e. podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům upravené v souladu
s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů,
f. výpis z hlasovacího zařízení obsahující jmenovitě výsledky hlasování v listinné
formě,
g. výpis z hlasovacího zařízení obsahující jmenovitě výsledek hlasování
v elektronické formě (zpravidla na CD),
h. zvukový záznam ze zasedání v elektronické formě (zpravidla na CD),
i. členy ZM písemně podané návrhy, podněty a připomínky,
j. případně další dle rozhodnutí ZM.
(4) Ihned po podepsání zápisu starostou nebo místostarostou a určenými ověřovateli se
rozesílá všem členům ZM a tajemníkovi/tajemnici MěÚ kopie soupisu přijatých usnesení
v plném znění. Téhož dne se soupis přijatých usnesení ve verzi ke zveřejnění umístí na
webové stránky města. Soupis přijatých usnesení v plném znění se pro potřeby
zaměstnanců města umístí v aplikaci Usnesení – Zasedání rady a zastupitelstva v IS TWIST.
(5) Soupis přijatých usnesení podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé
zápisu.
(6) Ze soupisu přijatých usnesení v plném znění lze v nezbytných a odůvodněným případech
pořizovat výpisy jednotlivých usnesení. Tyto vyhotovuje pracovnice Kanceláře úřadu
a podepisuje starosta nebo místostarosta, za správnost pracovnice Kanceláře úřadu.
(7) Po podepsání zápisu se do 5 pracovních dnů zveřejní na webu města jmenovité výsledky
hlasování. Nezveřejňují se výsledky procedurálních a pomocných hlasování.
Čl. 11
Opravná opatření
(1) Proti usnesení ZM v samostatné působnosti se nelze odvolat. Podání označená jako
odvolání proti usnesení či rozhodnutí ZM budou proto posuzována jako návrhy,
připomínky a podněty.
(2) Bylo-li usnesení nebo jeho část přijata v rozporu s platnými právními předpisy nebo
došlo-li následně k podstatným změnám podmínek či okolností, za kterých bylo
usnesení přijato, může ZM svým usnesením původní usnesení nebo jeho část revokovat
(změnit, zrušit), tj. nahradit původní text usnesení (jeho část) novým, významově
odlišným textem.
Čl. 12
Střet zájmů
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(1) Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání
a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného
nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením
projednávání příslušné záležitosti na zasedání ZM; oznámení se zaznamená do zápisu
ze zasedání.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
(1) Veškeré změny a doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení ZM. Změna přílohy
č. 1 nevyžaduje schválení ZM.
(2) Tento Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín je platný vydáním ZM dne 18.12.2018
dle přijatého usnesení č.45/2Z/2018 a účinný od 1. 1. 2019.
(3) Vydáním tohoto jednacího řádu se ruší Jednací řád ZM č.4/2013 vydaný ZM dne
9. 9. 2013.

V Novém Jičíně dne 19.12.2018

…………………………
Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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