
Pořadové číslo:  31/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 8.9.2017 

Návrh pro 31. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 9. 2017 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - doplnění odstavce c) v 

Článku 8 ve znění dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. neschvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova - změnu času konání 

zasedání zastupitelstva v Článku 3, odst. 1 ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova návrh projednala na své 76. schůzi dne 7. 9. 2017. Návrh usnesení je připraven v 

souladu s doporučením rady.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá návrh ke schválení.  

 

Důvodová zpráva: 

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova byl schválen na 6. zasedání v květnu 2015. Jednací řád 

upravuje přípravu, svolání, jednání, usnášení a rozhodování Zastupitelstva města Přerova, způsob 

zpracování usnesení a zápisu, způsob kontroly plnění přijatých usnesení.  

V průběhu zasedání zastupitelstva mají zastupitelé i občané možnost vystupovat se svými podněty a 

připomínkami., které jsou zaznamenávány, do 30 dnů vypořádávány a informace k nim jsou rozesílány 



všem členům zastupitelstva. Zároveń jsou podněty i informace k nim vyvěšeny na webových 

stránkách města. 

Vzhledem k tomu, že v uplynulých měsících se někteří zastupitelé opakovaně vymezovali proti 

formulování a způsobu vypořádání jejich podnětů, dotazů či připomínek, byl připraven návrh na 

změnu Jednacího řádu. To koresponduje rovněž s následujícím doporučením z operativně 

provedeného interního auditu č. 2/2017:  

„Doporučení č. 1, Doporučení č. 2 

Jednací řád Zastupitelstva města Přerova upravit tak, aby byli jednotliví členové ZMP povinni:  

 buď přímo na jednání jasně definovat konkrétní dotaz, požadavek či připomínku, a zda na ně 

požadují písemnou odpověď,  

 nebo písemně doložit dotaz, požadavek či připomínku, na které požadují písemnou odpověď 

před/po jednání ZMP.  

Termín: říjen 2017 

Zodpovídá: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kancelář primátora“  

  

Po diskusích o možnostech řešení je navrhováno doplnit jednací řád v čl. 8 o bod: 

  

c) pokud kterýkoliv z diskutujících bude požadovat zařazení svého příspěvku do podnětů, 

námětů a připomínek z jednání Zastupitelstva (viz čl. 14 bod 4 tohoto Jednacího řádu a § 82 

zákona o obcích), tak toto srozumitelně oznámí a svůj příspěvek nadiktuje tak, aby mohl být na 

místě zaznamenán.  
Úpravu čl. 8 rada doporučila zastupitelstvu ke schválení.  

  

S ohledem na to, že zasedání častokrát probíhají více než 5 hodin, je navrhována také úprava v článku 

3, odst. 1 (zahájení zasedání již v 15 hodin namísto doposud obvyklých 16 hodin) - nově by tedy tento 

odstavec měl následující znění: 

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc. Zasedání Zastupitelstva 

jsou veřejná a konají se v územním obvodu Města, zpravidla ve velkém sále Městského domu 

(nám. TGM 1) od 15.00 hodin.  
Tento návrh rada ke schválení nedoporučila. Nedojde-li ke schválení tohoto návrhu ani v 

zastupitelstvu, zůstane v jednacím řádu tento odstavec v původním znění: 

  

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc. Zasedání Zastupitelstva jsou 

veřejná a konají se v územním obvodu Města, zpravidla ve velkém sále Městského domu (nám. TGM 

1) od 16.00 hodin. 

  

  

Ostatní ustanovení Jednacího řádu zůstávají beze změny.  

 

 


