I
Město Přeštice

Jednacířád Rady městaPřeštice

CástI'
Úvodní ustanovení
Jednacířád rady městaPřešúce(dále'jenRM) lrydáváRM v souladus ustaDovením
s l0l
předpisů'Jednaciřád RM
odst' 4 zá&onač' 128/2000Sb'' o obcich ve zněni pozdějších
usnášení,
uprawjepřipralu, svoláváni,pruběhjednáni'způsob
zpracování
zápisua usneseni,
evidencijednáni,způsobplováděnía kontíolupřijatýchusnesenia úkolů'
cást ÍI'
Pravomociřady města

RMplníúkolyarozhodujeovšechotázkáchuvedenýchvsl02'odst'1až3zákonaoobcjc
ČástmSvo|ávánírady města
l

JednániRM svolává starost4v.jeho nepřítomnosti
místostaÍosta
nebojiný radou
ňě..'

^^-;řAň'i

řlAň

2 RM se schazikjedniínípodlepotřeby,zpravidlave dvoutýdenních
inteÍvalech.
jednáni
3 Mimo pravidelná
Inůže
být RM svolánana základě.ozhodnutistarostyči na

základěvůlenadpolovični
většinyčlenů
RM' V tomtopňpaděse RM sejdenejpozději
do 7 kalendářních
dnů'
4 . ČlenRM,je povinenáčastňovatse najednániRM a plnit úkoly'l'terému RM uloži'
Učastnajednánístvrzujíčlenové
RM svýmpodpisemna prezenční
listi!ě'

ČástIV'
Účastna jednánírady města
I Jednání
RM jsou neveřejná'
pravidelné
2 JednániRM se komě,je,jích
členů
zuiastňujI
tajemnikMěÚ shlasem
poradníma zapisovatelkaDalšíosoby se jednáni áčastňujina pozváni RM jako
hosté,
S přizvánimhostanajednánimr-rsi
soulrlasit
nadpolovični
většinačlenů
RM
je členRM
Případnýstřet zájmůpři projednávánia rozhodovániuÍčité
záležitosti
jednániRM o tétozáležitosti'
povinensdělitpřed zahájením
o lryloučeni
členaRM
z projednávánia rozhodovánío tomto bodu roáodu'je RM před zahájenimjeho
projednáváni

ČástV'
Příprava jednánírady města
a
1 PlogÍamjednotlivýchjednání RM sestawje staÍostaspolu s mistostaÍostou
taiemnikem.
a členůRM
Kontro1ausnesenia zápisu probíháformoupřipomínekpředkladatelů
rozhodnuto
nebylo
defrnitivně
dosud
k těmbodůmzápisu.o kterých
náVÍhy
zastupitelstvem,
RM,jsou zďazovány úkolyuložené
Do programu,jednání
orgány obce.
předložené
členya výbory ZM, členya komisemiRM' Zvláštními
vedoucimi
městem
úřadunebo
vedoucimiodborůa odděleniměstského
tajemníkem'
občany,osadnimi
NávÍhypředložené
ziízenýchorganizaci.(dále jen předkladatel)'
prostřednictvim
předkládaji
zásadně
výbory či jinými subjekty se do RM
předkladalelů
Návrhy do programu jedná.níRM musí bý předloženypisemně starostovt,
nebo tajemnikovi nejpozdě'jido l2'00 hodin pÍacovnihodne
místostarostovi
předchazejíciho
dni,na kteď je svolánojednániRM,
zařáŽen
jednáni na záldaděÍozhodnutistaÍosty
Výjimečněmůžeb]^do pÍogramu
iešeni
odkladu
později,
nesneseJijeho
návrhpředložený
návrhus obecnězávaznýmiprávnirni
zodpovidáza souladupředloženého
6 . Předkladatel
předpisy'
a
zněnije konkÍétní
Do programujednáni mohoub}hzďazenyjen ty návrhy',jejichž
pro rozhodováai
RM
nutné
všechnynáležitosti
sÍozumitelné
a obsahuje
kteryobsahu.;e.
tiskopisern,
Předkládanýnávrhje opatře!pÍuvodním
materiálu
a) názeva označeni
urěen
b) ddlumjednanlRir4 prokteréje
a zplacovatele
předkladatele
c) označeni
řešeni'
(máJi předložený
návrhalteÍnativni
d) záměra stanoviskopředkladatele
dle povahy návrhu předkladateizajistí
stanoviskoke všemalteÍnativám),
odborůa komisí
zejména
odbornástanoviska,
e) návrhusneseni
návrhu' předložijej předkladátel
9 . Vyžádá-ii si RM dalši doplněnípředloženébo
tiskopisuuvedeseznamdoplněnýchmateriálů
v teÍminu
uÍčeném
RM a v průvodnim
doplněnísvéhostanoviska.
a připadné
RM a
tiskopisrozhodnut1
doplnina předkládací
nebotajemÍík
mistostarosta
10 staÍosta,
k vyřízeni.
zpracovateli
předajikompletnimateÍiál
formě.
jednáníječlenům
RM předkládánv pisemné
1l. Návrhprogramu

cáý VI

Řizeníjednánírady města
nebojimi pověřenýčlen
místostaÍosta
Jednániradyřidi starosta'vjeho nepřitornnosti
RM (dálejen řidici)'
a MvÍhneRM schváleni
zdaje radausnášeníschopná
2 Řdicí zahájijednáni,konstatuje,
změou nebo doplněni
mohou
lavÍhnout
příp,
tajemník
RM,
programu,Členové
pÍogÍamu
musi b}t RM
pIogÍamu'
a to iběhem jednániRM' změna nebodoplněni
schváleny'
l

j'

Ridicl uděluje kjednotlivým bodům progÍamuslovo předkladate1iPo přednesenj
návrhu a komentářepředk]adatelek němu otevirá řídícidiskusi.v niž mohou členové

RM přip tajemniksdělitsvépřipominkya stanoviska.
RM se můžeusnéstna omezeÍidisl.usníchpřispěvk] nebo Vystoupenihostů[a
určitoudobu
Po ukončeni
diskusepředkladatel
zopakujenávrhusneseni.přip pře|ormulu'je
navrh
usnesenj dle závěru vzešlýchz diskuse Každý člen RM ]e oprávněn podat
pozměňo\acl
1aVrhneboDrolinavrh
Lrsnesenl
CástVIl
Hlasovánio usnesení
|.adyměsta
l

2
4
5
6

o návrhuusnesení
dáváhlasovatřídicijednánj
CLenové
RM hlasujiveřejnězvednutimruky' a to foÍmoupro'proti,zdÍžel
se'
Jsouli podánypozměňovací
návrhyneboprotinávrhyusneseni'hlasujeo nich RM ve
zpětném
pořadi'
Usnesenijepřijato,hlasujeJipro návrhnadpolovični
většina
všechčlenů
RM.
Na požídáni
jaktentočleno usneseni
člena
RM je do zápisuuvedeno.
hlasoval'
staÍostamůŽe
pozastavit
výkonusneseniRM' má-liza to. žejeoesprávné'
Věc pak
předložik rozhodnutí
nejbližšimu
zasedánizastupitelstva

CástV I'
Zápis z jednáníÍadyměsta
Z jednániRN1 se pořizujezápis.kterývyhotowjesekretariát
vedeniměsta,Ten také
jednotiivých
vedeeVidenci
jednáni
usnesení
a zápisů
RM
2 NedilnousoLrčásti
zápisuje Vlastnoručně
podepsaná
prezenčni
listinapřítomných
V zápisus€ vždyuvede:
- dena mistokonánijednáni
- hodinazahájenia ukoočeni,
příp'dobapřerušeni
- početpřitomnýchčlenů
RM, příp dalších
osob
- schválenýprogramjednánirady
- ií|ormaceo tom'kdo předkládalj ednotlivé
mateÍiály
- pÍůběh
a výsledekhlasováni(neni.liv zápist-r
uvedenojinak'plati,žehlasování
bylo veřejné
a usnesenibylo schváenovšemipřitomnými
členyRM)
- přÚatá usoeseni(liši.lise přijatéusneseniod původního
návrhu,event'je.li
podáno vice protinávrhů
nebo pozměňovacicbnávrhů'tato skutečnostse
v záptsuuvede)
- dalšiskutečnosti'
kteÍé
by dle rozhodnuti
RM mělybý součástí
zápisu
' kdo zápisvyhotovil
Zápis se vyhotoMljebezprostředně
po jednáni,nejpozdějido 7 dnůod konánijednanr
a podepisuje
nebojinýmč]enem
]ej starostaspolus mistostarostou
RM' za vyhotovenl
zápisu zodpovidásekretaÍiát
starosty'Zápis musi b}t trloŽenna seketariátuvedeni
městak nahlédnuti
členům
zastupitelstva
při dodlženizákonao ochraněosobnlch
úda'jů.
zákonao ochÍaně
utajovaných
skutečnosti
a zachovániobchodlihotajemství'
Po uplynuti5 le!jepředánk arcbivaci,
I

.|

návrhů k souhlasukrajskeho
V případěpotřeby.např' při předkládánischváIených
je
úřadunebo ministerstva
vnitra. moŽnévyhotovitVÝpisze zápisuzjednani RM ke
konkretninlllbodu pfogramu
lVIimozápis je vvllracovánousneseniRM' pro kteréplati stejnápravidla pÍoúscho\'ua
archivacijako pro zápis' Evidenci usnesenij ednoÍlivýchzasedáni RM vede sekretariát
starosty
'7
Usnesenifu\Ízršle sekretariátčlenům
RM' tajemnikovi'členůmzastupitelstva
3 Usnesení sekrelaÍiát dále předkládá l(ajskému úřadu Plzeňského kraje nebo
Ministerst\'u
vniIraCll. pokudsi,jejvyžádajineboje třebajejichsouhlasrr
s usnesenrrn
Rlvl
(zpravidlavedoucrm
Usnesenia výpis ze zápisrr se dále předává zpÍacovateLům
odboni a ocldělerlrNlěU' předsedůmkomisi RM nebo zvláštnich orgánůměsta' pilp
vedoucim oÍsanizacizřizených městem)'L1eřiplni úkolyV něm uložené'
nebyly podány námitky' se považujeza schválený' o podaných
1 0 Zápis' proti |<ter'énru
j ednáni RM
námitkách členaR.Vlproti zápisu rozhodnenejbližši

Část
Ix'

Kontrolaplněníusnesení
jednánia to
provádí
RM na svémnejbližším
Vlastnikontroluplnění
usneseni
a úkolů
předIožených
nazíkladězpráV
tajemnikem
a těmičlenyRM, kteři byli radoupověřeni
plněnim
úko1ů'
11!lkontroluje
Plněnius]]esel]í
v souladus ust.$ l l9 odst'j pism'a) kontrolni
výbor.
VýsIedkv
kontro1y
předkládá
zastupitelstnl
Cást X'
Závěr€ č ná ustanovení
]
2
j
4

Jednaciřád nabýrli platnostia účinnosti
dnemschvá]eni
]ednacrřád nriiŽcbýt změněnpouzepisemnýmdodatkemschváIeným
RM
řacl
Jednaci byl sehválendne20 l0 2003
pozbý\íp|ttnostijednaci
současně
řád RNI schválenýdne 25 3 2002

'Tr,<-'

