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Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015

Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor města Přerova

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název materiálu:

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. Návrh jednacího řádu byl předložen k 
připomínkování, vypořádání připomínek je v příloze materiálu. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova vydává nový jednací řád na základě ustanovení § 96 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Jednací řád upravuje přípravu, svolání, jednání, usnášení a rozhodování Zastupitelstva města 
Přerova, způsob zpracování usnesení a zápisu, jakož i způsob kontroly přijatých usnesení. 
Vydáním tohoto jednacího řádu, respektive nabytím jeho účinnosti, dojde ke zrušení nyní 
platného Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, který vydalo Zastupitelstvo města 
Přerova na svém 13. zasedání konaném dne 10. září 2012 usnesením č. 593/13/10/2012. 

S přijetím nového jednacího řádu budou spojeny také změny v elektronickém systému 
Intradoc a v hlasovacím systému. Z toho důvodu nebude možné, aby byl účinný ihned po 
schválení předloženého usnesení v zastupitelstvu.



Nejvýraznější změny oproti stávajícímu jednacímu řádu:
Zastupitelstvo si v souladu s platnými ustanoveními zákona o obcích vyhrazuje v článku 1 
odst. 4 
 projednávání záměrů převodu nemovitých věcí, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 

částku 3.000.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty 
 projednávání návrhů obsahu smluv o převodu nemovitých věcí z majetku a do majetku 

města, 
 projednávání převodu movitých věcí a návrhů obsahu smluv o převodu movitých věcí z 

majetku města, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 200.000,-- Kč bez DPH 
 schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez 
daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 
6.000.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Jednací řád mění také terminologii. Předlohy, materiály k projednání v zastupitelstvu jsou 
nazývány návrhy. 

Dále jsou vymezeny pojmy:
navrhovatel, který má právo předkládat návrhy k zařazení do programu zasedání 
Zastupitelstva, tedy člen Zastupitelstva; Rada a Výbory
zpravodaj, kterým je obvykle navrhovatel nebo jiný Radou určený člen Rady, předseda nebo 
jiný pověřený člen Výboru 
zpracovatel, kterým může být zastupitel, vedoucí úředník zařazený do Magistrátu města 
Přerova (dále jen „Magistrát“), ředitel Městské policie, ředitelé právnických osob zřízených a 
založených městem

V souladu s tímto vymezením musí být upraven také elektronický systém IntraDoc. 

Dále je navrhována změna v úpravě diskusních vystoupení.
Délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, u zpravodaje nebo navrhovatele 
na 7 minut. Délka druhého vystoupení se omezuje na 3 minuty, u zpravodaje nebo 
navrhovatele na 5 minut. U osob uvedených v článku 7 odst. 3 d) se délka vystoupení 
omezuje na 5 minut s tím, že mohou v jedné věci vystoupit pouze jedenkrát. Vystoupení dle 
článku 7 odst. 3 a) nesmí přesáhnout 30 sekund. Uplynutí vymezeného času je oznamováno 
elektronickým signálem, pokud není k dispozici elektronické zařízení, učiní tak předsedající 
ústním oznámením.
V souladu s tímto vymezením musí být upraven také elektronický hlasovací systém. 

V článku 6 odst. 8 je uvedeno: 
Je-li po zahájení jako další bod programu schváleno „Projednání návrhů, námětů a 
připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu“, následuje projednání 
tohoto bodu.
Tento odstavec má deklarativní charakter, pokud bude zařazen do programu a schválen, 
nemusí být tato možnost uváděna v jednacím řádu. Cílem tohoto ustanovení je, aby ihned po 
zahájení – v první hodině zasedání, přítomní občané dostali možnost vyjádřit své návrhy, 
náměty a připomínky ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu. 
Délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, u zpravodaje nebo navrhovatele 
na 7 minut. Délka druhého vystoupení se omezuje na 3 minuty, u zpravodaje nebo 
navrhovatele na 5 minut. U osob uvedených v článku 7 odst. 3 d) se délka vystoupení 
omezuje na 5 minut s tím, že mohou v jedné věci vystoupit pouze jedenkrát. Vystoupení dle 



článku 7 odst. 3 a) nesmí přesáhnout 30 sekund. Uplynutí vymezeného času je oznamováno 
elektronickým signálem, pokud není k dispozici elektronické zařízení, učiní tak předsedající 
ústním oznámením.
Navrhovaný jednací řád v čl. 9 odst. 3 uvádí, že:
Člen Zastupitelstva může před zahájením jednání podávat k projednávaným návrhům na 
usnesení písemné protinávrhy, a to nejlépe elektronickou formou. Písemné protinávrhy 
podává primátorovi nebo vedoucí Kanceláře primátora. Písemně podaný protinávrh může vzít 
zpět člen Zastupitelstva, který jej podal, a to do ukončení diskuse vztahující se k tomuto 
návrhu. 
Tímto není dotčeno právo zastupitele předložit protinávrh přímo v diskusi na zasedání 
zastupitelstva. Odstavec 3 je navrhován s ohledem na to, že v některých případech zastupitelé 
již předem ví, že budou navrhovat protinávrh – mohou si jej proto v klidu připravit a předat 
tak, aby mohl být přichystán k promítnutí před hlasováním. Protinávrhy bývají mnohdy 
komplikované a při formulování přímo na zasedání se zdlouhavě upravují různé nepřesnosti. 

Navrhovaný jednací řád v čl. 13 odst. 4 uvádí, že:
Nejsou-li projednány všechny návrhy schváleného programu zasedání do 22.00 hodin, může 
každý zastupitel předložit návrh, aby bylo zasedání přerušeno a pokračovalo následující den 
od 9.00 hodin. O této možnosti budou občané informováni předem. 
Bude-li tato úprava přijata, bude na plakátu o konání zastupitelstva uvedena informace o tom, 
že dojde-li k přerušení zasedání zastupitelstva, bude pokračovat následující den. Pochopitelně 
toto sdělení bude rovněž na webových stránkách města.

Na základě nabídky Televize Přerov s.r.o. byla projednána na 14. schůzi Rady města Přerova 
možnost pořizování a zveřejňování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva. Rada uložila 
připravit podmínky pro zveřejňování – to znamená zejména splnění oznamovací povinnosti 
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zajistit podmínky pro anonymizaci záznamu.


