
Jednací řád Obecního zastupitelstva v Nadějkově 
 

1. Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 4 x do roka. 

2. Zasedání Obecního zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Ten je 

povinen svolat zasedání Obecního zastupitelstva nejpozději do 14 dnů, po-

žádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva nebo jiný orgán podle Zákona o 

obcích. 

3. Nesvolá-li starosta zasedání Obecního zastupitelstva podle jednacího řádu, 

učiní tak zástupce starosty, popřípadě jiný člen Obecního zastupitelstva. 

4. Zastupitelstvo je schopné usnášení při nadpoloviční většině všech členů. Ne-

sejde-li se tato nadpoloviční většina, ukončí starosta zasedání a do 14 dnů 

svolá náhradní zasedání. 

5. Hlasování zastupitelstva je veřejné, nestanoví-li zákon jinak. 

6. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba nadpoloviční většiny 

všech členů Obecního zastupitelstva.  

7. Zasedání Obecního zastupitelstva jsou veřejná a zveřejněna minimálně 7 dní 

předem; pokud tomu mimořádné okolnosti nezabraňují. Informace občanů 

o místě, době konání a programu připravovaného zasedání Obecního zastu-

pitelstva se děje způsobem obvyklým, hlavně na úřední desce. 

8. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání Obecního zastupitelstva 

má každý jeho člen. 

9. Pořadí, v němž se hlasuje o jednotlivých bodech, určuje předsedající a 

schvaluje usnesením zastupitelstvo.  

10. Předsedajícím zasedání zastupitelstva je zpravidla starosta, místostarosta ne-

bo těmito pověřený člen zastupitelstva.  

11. Byl-li přednesen pozměňující návrh, hlasuje se nejprve o něm, pokud se to 

nepříčí logice věci. 

12. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání Obecního zastupitelstva 

má každý občan po udělení slova předsedajícím. 

13. O průběhu zasedání Obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepi-

suje starosta a určení ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Zápis je nutno pořídit 

do 10 dnů po skočení jednání, zveřejnit na obecní desce a musí být uložen na 

obecním úřadě k nahlédnutí. 

14. Zápis obsahuje zejména: datum a místo konání zasedání, jména přítomných 

členů zastupitelstva, (počet hostů), schválený pořad jednání, stručný průběh 

jednání, přijatá usnesení s uvedeným počtem hlasů. 

15. zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva budou doručeny zastupitelům 

vždy do 14 dnů po ukončení jednání. 

16. O námitkách člena Obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší 

zasedání Obecního zastupitelstva. 

 

Jednací řád byl schválen Obecním zastupitelstvem v Nadějkově dne: 29. 10. 2006 

 

 


