
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Jednací řád výborů zastupitelstva města Přerova (dále jen "Výbory") upravuje přípravu, obsah 

jednání, způsob usnášení se a hlasování Výborů, způsob práce s přijatými usneseními Výborů. 

 

 

Článek 2 

Postavení výboru 

1. Zastupitelstvo města Přerova (dále jen Zastupitelstvo) zřizuje Výbory v souladu s 

ustanoveními § 117, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen 

„zákon o obcích“. 

2. Výbor je iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva. 

3. Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví § 119 zákona o obcích. 

Ostatním Výborům stanoví náplň činnosti a úkoly Zastupitelstvo. Základní okruhy 

úkolů Výborů jsou uvedeny v příloze 1.  

4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny Zastupitelstvu. 

5. Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává Zastupitelstvo. 

Předsedou Výboru je vždy člen Zastupitelstva.  

6. Počet členů Výboru stanoví Zastupitelstvo podle potřeby příslušného odvětví, ve 

kterém vyvíjí svoji činnost. Počet členů Výboru je vždy lichý. 

 

 

Článek 3 

Jednání výboru  

1. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Jestliže to navrhne 

nadpoloviční většina všech členů Výboru, je předseda nebo jiný pověřený člen Výboru 

povinen svolat jednání nejpozději do 14 kalendářních dnů od podání tohoto návrhu. 

Jestliže se na svolání Výboru usnese Zastupitelstvo, je předseda nebo jiný pověřený 

člen povinen svolat jednání do 3 pracovních dnů.  

2. Předseda nebo jiný pověřený člen Výboru jednání svolává, určuje místo a čas jednání,  

zejména pak sestavuje program jednání, stanovuje odpovědnost za zpracování 

předkládaných materiálů a způsob jejich projednávání ve Výboru, popř. jejich 

předložení Zastupitelstvu. Pozvánku v elektronické podobě rozešle organizační 

pracovník, předseda nebo jiný pověřený člen Výboru všem členům Výboru, členům 

Zastupitelstva, tajemníkovi a přizvaným hostům. V předmětu zprávy bude uvedeno: 

POZVÁNKA, pořadové číslo jednání a zkratka Výboru. Seznam zkratek je uveden 

v příloze číslo 2. 

3. Výbor může ke svým jednáním obdržet písemné podklady, které předkládají předseda 

nebo další členové Výboru, příp. vedoucí odborů Magistrátu města Přerova (dále jen 

„Magistrátu“). Materiály se předkládají zpravidla v elektronické podobě. Musí být 

zpracovány tak, aby umožnily členům Výboru posoudit problematiku věci ve všech 

souvislostech a navrhnout vhodná opatření. Materiály mohou obsahovat také návrhy 

na usnesení Výboru, a to i variantně. 

4. Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání Výboru, oznámí předem předsedovi  

důvody své nepřítomnosti. 



5. Jednání Výboru se zúčastňují jeho členové osobně, jejich členství je nezastupitelné. K 

projednávaným bodům programu mohou být předsedou nebo jiným pověřeným 

členem výboru přizváni na jednání zaměstnanci Magistrátu a další odborníci, kteří se 

jednání Výboru zúčastňují s hlasem poradním. Členové Zastupitelstva, kteří nejsou 

členy Výboru, se mohou účastnit jednání Výboru s hlasem poradním. 

6. Jednání Výboru řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti řídí Výbor po nezbytně 

nutnou dobu pověřený člen Výboru, kterého si příslušný Výbor zpravidla volí na svém 

1. zasedání (dále jen řídící). Řídící na jednání dále uděluje slovo, vede hlasování, 

zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje jednání a dbá, aby mělo 

pracovní a věcný průběh. 

7. Bez udělení slova nemůže nikdo vystupovat. K projednávané problematice mohou po 

udělení slova řídícím vystoupit také přizvaní zaměstnanci Magistrátu, další odborníci a 

členové Zastupitelstva, kteří nejsou členy Výboru. 

8. O účasti na jednání Výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem 

každého účastníka. Do prezenční listiny se uvádí důvod neúčasti nepřítomných členů a 

dalších pozvaných osob. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání Výboru. 

9. Není-li Výbor na počátku jednání usnášeníschopný, vyčká řídící 15 minut a není-li ani 

po této době Výbor usnášeníschopný, stanoví náhradní termín jednání, a to nejpozději 

do 14 kalendářních dnů. Jde-li však o případ dle čl. 3 odst. 1 tohoto jednacího řádu, 

stanoví termín nejpozději do 3 pracovních dnů. Následně jednání ukončí. 

 

 

Článek 4 

Usnesení Výboru a hlasování  

1. Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho 

členů. 

2. Usnesení Výboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpoloviční většina 

všech členů Výboru. Usnesení jsou uváděna v zápisu.  

3. Stanoviska (usnesení) Výboru, vyžádaná k návrhům pro jednání Zastupitelstva, se 

uvádějí zpravidla mezi vyjádřeními dotčených odborů, orgánů a organizací, případně 

mohou být uvedena v důvodové zprávě.   

4. Doporučení nebo podněty (usnesení) Výboru vzniklé z vlastní iniciativy Výboru, jsou 

předkládány Zastupitelstvu jako samostatné návrhy k projednání. Návrhy, zpracované 

ve spolupráci s příslušným organizačním pracovníkem, předkládá předseda Výboru 

nebo jiný pověřený člen Výboru. 

5. Způsob, jakým mohou Výbory svá usnesení předkládat Zastupitelstvu, je podrobněji 

popsán v příloze 3. 

 

 

Článek 5 

Zápis jednání 
1. O průběhu každého jednání pořizuje organizační pracovník Výboru jednoduchý zápis, 

který podepisuje předseda Výboru nebo jiný pověřený člen a organizační pracovník. 

Zápis obsahuje zejména pořadové číslo jednání, program a stručný průběh jednání, 

přehled přijatých usnesení, včetně výsledků hlasování. Nedílnou součástí zápisu je 

prezenční listina.  

Přijatá usnesení jsou číslována, po celé volební období je vedena jedna číselná řada ve 

formátu: zkratka Výboru /číslo jednání/pořadové číslo usnesení/rok. 

2. Zápis a usnesení z jednání obdrží všichni členové Výboru. Nejpozději do 10 

pracovních dnů po skončení jednání Výboru musí být anonymizovaný zápis předán 



elektronicky Kanceláři primátora k vyvěšení na webových stránkách města 

(ludmila.schonova@prerov.eu,  iva.kohoutova@prerov.eu). Kancelář primátora obdrží 

rovněž originál zápisu v listinné podobě a zajistí archivaci v souladu se Spisovým a 

skartačním řádem.  

3. Zápis v elektronické podobě rozešle organizační pracovník, předseda nebo jiný 

pověřený člen všem členům Výboru, Zastupitelstva, tajemníkovi a osobám, které se 

jednání zúčastnily. V předmětu zprávy bude uvedeno: ZÁPIS, pořadové číslo jednání 

a zkratka Výboru.   

4. O námitkách proti zápisu, vznesených členem Výboru nebo osobou, která se jeho 

jednání zúčastnila, se rozhodne na nejbližším jednání Výboru. 

 

 

Článek 6 

Organizační pracovník  

1. Zastupitelstvo jmenuje z řad zaměstnanců města zařazených do Magistrátu 

organizačního pracovníka pro každý Výbor. 

2. Organizační pracovník není členem Výboru. 

3. Organizační pracovník spolupracuje s předsedou Výboru na přípravě a rozesílání 

pozvánek s uvedením programu a podkladovými materiály. Pořizuje zápisy z jednání 

Výboru, zpracovává spolu s předsedou návrhy k projednání na zasedání 

Zastupitelstva, vede agendu Výboru. 

4. Organizační pracovník je povinen vkládat termíny a místa jednání do sdíleného 

kalendáře v rámci poštovního klienta užívaného na Magistrátu. 

 

 

Článek 7 

Jiná ustanovení  

1. Vyžadují-li to projednávané materiály, mohou Výbory jednat společně a podávat 

Zastupitelstvu společná stanoviska, doporučení a podněty. V zájmu úspěšného plnění 

společných úkolů Výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve 

věcech společných pro více odvětví. 

2. Výbory mohou ustanovit pracovní skupiny. Pracovní skupiny jsou minimálně 

dvoučlenné, členem pracovní skupiny může být výhradně člen Výboru. O složení 

pracovní skupiny rozhodne Výbor hlasováním. Pracovní skupina navrhne vedoucího 

pracovní skupiny, kterého schvaluje hlasováním Výbor. Pracovní skupina se ustavuje 

vždy ke konkrétnímu úkolu. Výbor je na jednání informován o průběhu plnění a 

splnění tohoto úkolu zástupcem pracovní skupiny (zpravidla vedoucím). Informace o 

průběhu nebo splnění úkolu bude uvedena v zápisu. Splněním úkolu je pracovní 

skupina automaticky rozpuštěna. 

3. Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností Výboru, 

zabezpečuje ve spolupráci s předsedou organizační pracovník. Při zpracování 

odborných stanovisek Výbor spolupracuje s vedoucími odborů Magistrátu. 

5. Pro elektronickou komunikaci s Magistrátem budou Výborům zřízeny e-mailové 

adresy – viz příloha 2. 

6. Tento jednací řád není závazný pro jednání místních Výborů.  
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Článek 8 

Závěrečná ustanovení  

1. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova schválilo Zastupitelstvo města 

Přerova na svém ………zasedání konaném dne ……………….. usnesením č. …. 

2. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2015. 

3. Zrušuje se Jednací řád výborů zastupitelstva, který schválilo Zastupitelstvo města 

Přerova na svém 6. zasedání konaném dne 20. 6. 2011 usnesením č. 230/6/8/2011. 

 

 

V Přerově dne ……….. 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Puchalský 

 

Ing. Petr Měřínský 

primátor náměstek primátora 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Vymezení základních okruhů úkolů Výborů 

Finanční a rozpočtový výbor 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města 

b) vyjadřuje stanoviska k návrhům, určeným k projednání na zasedání Zastupitelstva, 

které se vztahují k hospodaření s majetkem a finančními prostředky města (zejména 

návrhy, které zpracoval Odbor ekonomiky nebo pokud je součástí návrhu rozpočtové 

opatření nebo stanovisko tohoto odboru). 

c) účastní se projednávání návrhu rozpočtu i rozborů hospodaření města 

d) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo 

 

Kontrolní výbor 

a) kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady města Přerova 

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními Výbory a Magistrátem na úseku 

samostatné působnosti 

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu   

a) plní funkci koordinátora při zpracování a naplňování rozvojových koncepcí, programů 

a strategických dokumentů města v oblasti rozvoje města a dopravy 

b) vyjadřuje stanoviska vztahující se ke zpracování, obsahu a plnění Strategického plánu 

ekonomického a územního rozvoje 

c) vyjadřuje stanoviska k návrhům, určeným k projednání na zasedání Zastupitelstva, 

které se vztahují ke koncepčním, strategickým a dopravním záležitostem 

d) vyjadřuje stanoviska k záměru zadat veřejnou zakázku, která souvisí s rozvojem 

nebo investicemi a 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  

e) spolupodílí se na přípravě investičních akcí města (připomínkování zadávací 

dokumentace, zejména pro veřejné zakázky a pro zpracování projektové dokumentace; 

připomínkování smluv nejen pro výběrová řízení, zejména obchodní podmínky pro 

veřejné zakázky; návrhy stanovisek k projektům a záležitostem týkajícím se rozvoje 

města; připomínkování projektové dokumentace; jmenování zástupců Výboru pro 

plán, rozvoj, investice a dopravu do komisí pro výběr dodavatele veřejných zakázek) 

f) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 

 

  

 



Hospodářský výbor  

a) po koordinačním projednání s Kontrolním výborem a na základě pověření 

Zastupitelstva provádí kontrolu hospodaření Magistrátu, všech jeho příspěvkových 

organizací a obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město 

Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, účelnosti (finanční ukazatele), 

transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele), podává podněty Zastupitelstvu ke 

zlepšení činnosti těchto společností  

b) plní funkci koordinátora při zpracování a naplňování energetické koncepce města 

c) předkládá Zastupitelstvu své návrhy, stanoviska, doporučení 

d) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

e) vyjadřuje stanoviska k záměru zadat veřejnou zakázku, která souvisí se správou 

nebo provozem a 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 

 

 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování  

a) spolupracuje s neziskovým sektorem při přípravě strategických dokumentů a projektů 

města v sociální a zdravotnické oblasti, spolupracuje při jejich přípravě i naplňování 

b) zabývá se problematikou sociálního začleňování a spolupracuje s neziskovým 

sektorem na konkrétních projektech 

c) předkládá podněty k řešení problémů v uvedených oblastech 

d) spolupracuje s Výborem pro školství a sport v oblasti vzdělávání v záležitostech 

souvisejících s problematikou sociálního začleňování 

e) spolupracuje s Výborem pro plán, rozvoj, investice a dopravu v rámci investic 

souvisejících s problematikou sociálního začleňování 

f) spolupracuje s Kontrolním výborem v rámci kontroly dodržování právních předpisů 

g) projednává žádosti o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní a podává k nim 

stanoviska před projednáním v Zastupitelstvu  

h) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 

Výbor pro školství a sport 

a) spolupracuje s neziskovým sektorem při přípravě strategických dokumentů města 

v oblasti školství a sportu, spolupracuje při jejich přípravě i naplňování 

b) předkládá podněty k řešení problémů v uvedených oblastech 

c) spolupodílí se na přípravě a realizaci grantového programu 

d) projednává žádosti o poskytnutí dotací v oblasti školství a sportu a podává k nim 

stanoviska před projednáním v Zastupitelstvu  

e) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  



 

Výbor pro místní části  

a) spolupracuje s místními výbory a zabývá se jejich požadavky 

b) vyjadřuje se k požadavkům, vzešlých z jednání místních výborů před projednáním 

v Zastupitelstvu  

c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 

 

 

Příloha 2 

Seznam zkratek výborů a mailových adres: 

Název výboru zkratka e-mailová adresa 

Finanční a rozpočtový výbor FRV VyborZM.FRV@prerov.eu 

Kontrolní výbor KONTV VyborZM.KONTV@prerov.eu 

Výbor pro plán, rozvoj, 

investice a dopravu 

VPRID VyborZM.VPRID@prerov.eu 

Hospodářský výbor HOSPV VyborZM.HOSPV@prerov.eu 

Výbor pro sociální a 

zdravotnické záležitosti a pro 

sociální začleňování 

VSOC VyborZM.VSOC@prerov.eu 

Výbor pro školství a sport VŠS VyborZM.VSS@prerov.eu 

Výbor pro místní části VMČ VyborZM.VMC@prerov.eu 
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Příloha 3 

Základní procesní schéma činnosti Výborů 

1. Zastupitelstvo uloží Výboru usnesením úkol, vč. termínu 

- Předseda Výboru zařadí úkol do návrhu programu jednání, po schválení programu si 

Výbor stanoví způsob plnění úkolu, dle potřeby dohodne spolupráci s dalšími 

zastupiteli či vedoucími odborů. 

- Předseda na nejbližší zasedání Zastupitelstva po termínu, stanoveném ke splnění 

úkolu, předloží v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova návrh. 

Návrh k projednání na zasedání Zastupitelstva zpracovává ve spolupráci s předsedou 

organizační pracovník.  

- Usnesení pro zastupitelstvo by mělo být v návrhu formulováno ve smyslu:  

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Výboru…  

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova, aby 

se na základě návrhu/doporučení/ podnětu Výboru zabývala možností… 

 

2. Žádost o stanovisko  k problematice, která patří do základních úkolů Výboru. 

Požadavek může vznést Zastupitelstvo města Přerova (nebo navrhovatel ve 

spolupráci s příslušným odborem).  
- Předseda Výboru zařadí žádost do návrhu programu jednání, Výbor projedná (dle 

potřeby dohodne spolupráci s dalšími zastupiteli či vedoucími odborů) a formuluje 

stanovisko, o kterém hlasuje.  

- Stanovisko (i s výsledkem hlasování) je předkládáno Zastupitelstvu, i když není 

odsouhlaseno nadpoloviční většinou všech členů.  

- Předseda v požadovaném termínu předloží v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Přerova návrh k projednání na zasedání Zastupitelstva, který zpracovává ve 

spolupráci s organizačním pracovníkem.  

- Usnesení pro zastupitelstvo by mělo být formulováno ve smyslu:  

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí stanovisko 

Výboru… 

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova, aby 

se na základě stanoviska/doporučení Výboru zabývala možností… 

- Stanovisko nebo doporučení  může být také součástí jiného návrhu, předkládaného na 

zasedání Zastupitelstva. V takovém případě jej předseda ve spolupráci s organizačním 

pracovníkem předá v požadovaném termínu navrhovateli, případně zpracovateli 



takového návrhu.  V písemném návrhu je potom uváděno zpravidla mezi vyjádřeními 

dotčených odborů, orgánů a organizací, případně může být uvedeno v důvodové 

zprávě.   

- Finanční a rozpočtový výbor předkládá svá stanoviska formou usnesení ke 

všem  návrhům do Zastupitelstva, které zpracoval Odbor ekonomiky nebo pokud je 

součástí návrhu rozpočtové opatření nebo stanovisko tohoto odboru. Tato stanoviska 

Finančního a rozpočtového výboru zpravidla přednese předseda Výboru nebo jiný 

pověřený člen přímo v průběhu jednání Zastupitelstva.   

 

3. Doporučení nebo podněty, patřící do základních úkolů Výboru, vzniklé z vlastní 

iniciativy Výboru.  

Doporučení nebo podnět může vzejít z vlastní iniciativy Výboru, z diskuse 

k projednávaným bodům programu.  
- Pokud takové doporučení či podnět je odsouhlasen nadpoloviční většinou všech členů, 

může být předložen Zastupitelstvu.  

- Předseda předloží v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova návrh 

k projednání na zasedání Zastupitelstva, který zpracovává ve spolupráci 

s organizačním pracovníkem.  

- Usnesení pro zastupitelstvo by mělo být v návrhu formulováno ve smyslu:  

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Výboru…  

- Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova, aby 

se na základě návrhu/doporučení/ podnětu Výboru zabývala možností… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4  

 

Pravidla činnosti kontrolního výboru a dalších výborů provádějících kontrolu 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1. Kontrolní výbor (dále jen Výbor) plní úkoly dle § 119 odst. 3 zákona o obcích.  

2. Výbor si stanovuje a schvaluje plán práce podle § 119 odst. 3 písm. a), b) zákona o 

obcích.  

3. Ostatním Výborům stanoví náplň činnosti a úkoly Zastupitelstvo. 

 

Článek 2 

Pravidla a zásady kontrolní činnosti 

 

1. Výbor provádí kontroly v průběhu zasedání Výboru nebo vytvoří a pověří kontrolní 

skupiny k provedení jednotlivých kontrolních úkolů.  

2. Výbor je při kontrolách povinen respektovat všechna práva a právem chráněné zájmy 

kontrolovaných osob. Členové Výboru se před zahájením kontroly prokazují průkazem 

člena Výboru.  

3. V případě kontroly činnosti Magistrátu seznámí předem předseda Výboru se záměrem a 

termínem zahájení kontroly tajemníka a příslušného vedoucího odboru. V případě 

kontroly příspěvkových organizací a obchodních společností, jejichž jediným 

společníkem je statutární město Přerov, seznámí předem předseda Výboru se záměrem a 

termínem zahájení kontroly ředitele kontrolované organizace nebo společnosti. 

4. V případě ustavení kontrolní skupiny řídí další postup vedoucí této skupiny.  

5. Výbor musí objektivně zjišťovat stav věci a doložit zjištěné nedostatky. O zjištěných 

skutečnostech jsou členové Výboru povinni zachovávat mlčenlivost. Do doby předložení 

výsledku kontroly Zastupitelstvu, poskytuje informace pro veřejnost pouze předseda 

Výboru nebo Výborem pověřený člen.  

 

 

 


