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Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

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. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

nemění na základě návrhu rady Jednací řád Zastupitelstva města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), 

neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu „Projednání návrhů, námětů a připomínek 

občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Důvodová zpráva: 

Na minulém zasedání zastupitelstva předložil zastupitel Radek Pospíšilík návrh na doplnění jednacího 

řádu tak, aby v bodě „různé“ mohl každý zastupitel vystoupit ke každému tématu dvakrát.  

Navrhl usnesení - zastupitelstvo po projednání schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Přerova takto: V článku 7 Projednání jednotlivých návrhů schváleného programu se vkládá nový 

odstavec 3. ve znění: V bodu jednání zastupitelstva „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů 

a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“ může být uděleno slovo každému členovi 

Zastupitelstva 2x ke každému návrhu v rámci tohoto bodu. Ostatní ustanovení čl. 7 Jednacího řádu 

Zastupitelstva se přečíslovávají takto: 3-9 jako 4-10. Vysvětlil, že tzn., že když k tomuto bodu bude 7 

příspěvků, tak každý k tomuto příspěvku může 2x vystoupit. Protože nyní když k prvnímu příspěvku 

vystoupí 2x, tak k dalším 6 příspěvkům už nemůže vystupovat. 

Primátor navrhl v závěru diskuse projednat návrh v radě, na základě konzultací s příslušnými 

odbornými pracovišti magistrátu, a pak s tím návrhem přijít do zastupitelstva. Na základě jeho návrhu 

bylo přijato usnesení 1136/39/10/2018 ve znění: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá 



Radě města Přerova projednat na základě podnětu zastupitele Radka Pospíšilíka změnu Jednacího řádu 

Zastupitelstva města a předložit návrh zastupitelstvu nejpozději do 30.6.2018. 

  

Rada města Přerova se tímto podnětem zabývala na své schůzi konané dne 14. 6. 2018. Prodiskutovala 

stávající znění jednacího řádu, v němž jsou v článku 8 stanovena opatření zajišťující řádný průběh 

jednání. Věnovala se zejména problematice diskusních vystoupení, upravených v odstavci 1, písmeno 

a) a b): 

  

1. Zasedání Zastupitelstva se řídí těmito omezujícími opatřeními, která mají zajistit pracovní a věcný 

průběh jednání: 

a) Každému může být uděleno slovo v téže věci jen dvakrát, s výjimkou zpravodaje nebo 

navrhovatele.  

b) 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. 

  

  

Rada se shodla, že tato ustanovení jsou platná i pro bod "Projednání návrhů, námětů a připomínek 

občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" a přijala následující usnesení: 

  

Rada města Přerova po projednání nepovažuje za nutné měnit Jednací řád Zastupitelstva města 

Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu 

„Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly 

předmětem programu“ a zároveň doporučuje Kanceláři primátora upravit software. 

  
Úprava software zajistí, aby se v diskusi k bodu programu "Projednání návrhů, námětů a připomínek 

občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu" při vystoupeních zastupitelů 

neobjevovala červeně informace o počtu jejich vystoupení.  

 

 


