
Jiří 
Kohout

V článku 14. odstavec 4 provést úpravu:

„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 
na webu města.“

Frekvence zasedání zastupitelstva je dvojnásobek 
původního zvyku, tedy lze předpokládat ukončení 
zasedání kolem 19-20 hodiny i při začátku v 16 
hodin. 

Akceptováno. 
Upraveno takto:

1. 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. 

Způsob informování o pokračování zasedání není specifikován, předpokládá se 
na plakátě a na webu. 

Jan Horký Článek 2, odst. 6 b) a jinde - anonymizaci návrhů 
považuji za zbytečnou administrativní zátěž, neb jde 
vždy o nějaký vztah ke správě obce, kde si každý 
může požádat minimálně podle z. 106/1999 Sb. a 
tyto údaje by mu měly být sděleny. Myslím, že jste 
to již řešili vícekrát, ale přikláněl bych se k plnému 
zveřejňování.

Neakceptováno – anonymizace je prováděna v souladu s platnou legislativou, je 
rozdíl (z hlediska zákona), zda někdo o poskytnutí informace požádá dle zákona 
nebo zda je informace vyvěšena a neomezeně zveřejněna.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je třeba postupovat 
i při anonymizaci zvukového záznamu a videozáznamu. 

Článek 14, odst. 4. - prodloužit minimálně do 22.00 
hod.

Akceptovat – viz připomínka J.Kohouta

Článek 16 - dílčí odstavce. K anonymizaci jsem psal 
již výše, mělo by být ještě doplněno, že zápisy a 
další materiály jsou zveřejňovány ve strojově 
čitelném kódu.

Neakceptováno
V současné době není možné na webu města zabezpečit, bude se realizovat nový 
městský web (nový redakční systém). 

Tomáš 
Dostal

Článek 1
Název článku by měl být – Pravomoc zastupitelstva

Nemá vliv na obsaj jednacího řádu
- neakceptováno

Článek 2
bod.1. čtvrtá odrážka – o možnosti projednat 
předlohy, ...  - proč tento termín je vypuštěn?

Změna terminologie – původně předloha, nyní návrh
- neakceptováno

Článek 2
bod 3. – k čemu je zaveden Zpravodaj proč ne 
předkladatel?

Zpravodaj je ten, koho rada nebo výbor pověří přednesením návrhu



Článek 2
bod 5. – poslední věta – vypustit slovo ústně 
uprostřed věty.

Stylistická chyba - akceptováno

Článek 2
bod 6.a) – harmonogram zasedání KOHO?

zastupitelstva

Článek 2
bod 6.b) – proč zpravidla 10 dní, dejme min. 7 dní

Zpřísňující ustanovení oproti zákonu – zpravidla 10, neakceptováno

Článek 3
bod.1. – velký sál MD – není to název? 
Předpokládám, že o čase zahájení se bude 
diskutovat. KDU je pro 15,00 hod.

Není  to název
V důvodové zprávě je uvedeno, že se bude diskutovat na toto téma, v návrhu čas
uveden v 16.00 hodin, jelikož tento návrh byl ojedinělý - neakceptováno

Článek 3
bod 5. – Návrhy, ... občanů – zde předpokládám, že 
nejsou myšleny Návrhy ve smyslu předlohy? –
myslíme, že pojem předlohy byl nešťastně nahrazen 
pojmeme návrhy

Viz výše
Změna terminologie – původně předloha, nyní návrh

Článek 4
bod 2. – co když svolá ZM náměstek nebo jiný člen 
ZM (případ nenadálé služební cesty, nemoci, 
odvolání vedení města, apod.), dle nás by se mělo 
omlouvat obecně tomu, kdo jednání konkrétně svolá 
(např. je lépe zvolit termín předsedajícímu) nebo 
lépe zaslat omluvu Kanceláři primátora.

Svolání zastupitelstva vychází ze zákonné úpravy a je dostačující -
neakceptováno

Omluva - akceptováno - praktické

Článek 4
bod 5. – doplnit povinnou účast vedoucích odborů 
Magistrátu (budou dotazy občanů či zastupitelů, 
kteří budou chtít odpovědět HNED) a právníka (pro 
formulaci případných doplňujících návrhů či 
protinávrhů, které vzejdou z diskuze), který bude 
zodpovědný za právní soulad se zákony ČR. 

Účast závisí na primátorovi, resp. na tom, kdo svolává zasedání – zákonná 
povinnost je obsažena, návrh na rozšíření neakceptován

Za soulad usnesení se zákony je zodpovědné zastupitelstvo.

Článek 6
bod 4. – nenastane situace, kdy primátor nepozve 
žádného zaměstnance Magistrátu a nebudou 
k dispozici 3 sčitatelé? – čistě teoreticky

S ohledem na toto ustanovení  jednacího řádu - nenastane

Článek 6 Jedná se o akceptaci podnětu ze zasedání zastupitelstva. V důvodové zprávě je 



bod 8. – to není Různé? Nepatří to logicky na konec 
zasedání? Jinak nerozumíme formulaci.

vysvětlen smysl – občané nemusí čekat do večerních hodin, mají-li podnět 
k něčemu, co není na programu. 

Článek 7
bod 2. – bude mít tajemník možnost přihlásit se 
pomocí hlasovacího zařízení?

Ano – má již nyní

Článek 7
Obecně – chyba v číslování posledního bodu

Chyba formátování - akceptováno

Článek 9
bod 2. Doplnit větu – Návrhy na usnesení, které 
vyplynou přímo z diskuze, formuluje předsedající 
nebo na jeho výzvu navrhovatel.

Neakceptováno – pokud z diskuse vyplývá návrh na usnesení, je navrhovatel tou 
nejpovolanější osobou, která by měla návrh na usnesení formulovat. 

Článek 9
bod 3. – poslední řádek – asi myšleno – po ukončení 
diskuze.

Překlep - do ukončení diskuse vztahující se k tomuto návrhu, jakmile je diskuse 
ukončena, nemůže již vzít nic zpět
opraveno

Článek 10
Obecně – číslování

Chyba formátování - akceptováno

Článek 11
Obecně – připravit pro tajnou volbu Volební řád –
kdyby byl někdy potřeba, ať se nevypracovává na 
místě, ale jen vytáhne a odhlasuje.

Neakceptováno jako součást jednacího řádu – pokud dojde k tajné volbě, musí 
být volební řád připraven pro konkrétní situaci, včetně technického zabezpečení -
musí být přerušeno zasedání pro přípravu tajné volby. 

Článek 12
Tento článek někdo záměrně vymazal? Asi to budou 
práva zastupitelů.

Ustanovení původního článku 12 jsou obsažena nově v článku 16
Na mysli je zřejmě článek 8 – práva a povinnosti – jedná se o zákonná práva a 
povinnosti, která fungují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v jednacím řádu 
uvedena 

Článek 13
bod 3. – čím narušuje – taxativně vyjmenovat (např. 
baví se se sousedem, chodí po jednacím sále, hraje 
piškvorky, lupá propiskou, nervózně podupává, 
používá flustačku, ...)

Neakceptováno - absurdní

Článek 14
bod 4 – Kdy předem? Již v termínu oznámení o 

O této možnosti by občané mohli být informováni na www stránkách a na plakátě 
při svolávání zasedání



zasedání zastupitelstva?

Článek 15
bod 1. – Zápis předložit  jako návrh neboli předlohu.

Neakceptováno – formulace vychází ze zákona

Článek 16
bod 4. – jsme zvědavi na věcný, srozumitelně 
vypovídající záznam průběhu diskuze.

Bez komentáře, nejedná se o připomínku k jednacímu řádu

Článek 16
bod 5. – proč má být nedílnou součástí zápisu?

Správný postup – jedná se o dokument, který vznikl při jednání. Navíc 
v anonymizované podobě je vyvěšován na webové stránky města, a to již nyní. 

Článek 16
bod 7. – jak je zajištěno nezneužití obrazových příp. 
zvukových nahrávek? Doporučujeme poskytnout
záznamy proti podpisu.

Zvuková nahrávka v anonymizované podobě visí na webu, po zabezpečení 
podmínek bude pořizován a vyvěšován také videozáznam. Budou-li záznamy 
předkládány jiným orgánům, pochopitelně budou předány na základě 
předávacího protokolu. 

Primátor Podávání protinávrhů písemnou formou před 
zahájením zasedání zastupitelstva

Akceptováno. Ani doplněním tohoto ustanovení nelze ovšem omezit právo 
zastupitele podat protinávrh na místě ústně. 

Dořešit faktickou poznámku a zkrátit její trvání na 
30 vteřin

Článek 7 odst. 3a) - akceptováno

Při úpravě podmínek, za nich mohou občané 
vystupovat na zasedání zastupitelstva vycházet 
striktně ze zákona o obcích, zejm. §16

Akceptováno.

                                                                                                                             


