
Pořadové číslo:  3/10 

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 07.12.2018 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

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, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál ke schválení. Návrh jednacího řádu byl předložen k 

připomínkování, vypořádání připomínek je v příloze materiálu. Návrh byl rovněž projednán na 

pracovní schůzce předsedů zastupitelských klubů. 

 

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, se zruší nyní platný Jednací řád 

Zastupitelstva města Přerova vydaný Zastupitelstvem města Přerova usnesením číslo 148/6/8/2015 ze 

dne 11. 5. 2015 ve znění po změně schválené usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

912/31/7/2017 ze dne 18. 9. 2017 a doplnění schváleného usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

1091/38/2/2018 ze dne 23. 4. 2018. 

 



S přijetím nového jednacího řádu budou spojeny také změny v elektronickém hlasovacím systému. Z 

toho důvodu nebude možné, aby byl účinný ihned po schválení předloženého usnesení v 

zastupitelstvu. 

  

Nejvýraznější změny oproti stávajícímu jednacímu řádu: 

 nově je upraveno poskytování podkladů pro jednání zastupitelů výhradně v elektronické podobě a 

upřesněno vyvěšování anonymizovaných podkladů na web, jsou v něm upřesněny požadavky na 

ochranu osobních údajů 

 v čl. 7 odst. 6 je upřesněn postup při změně již schváleného programu 

 v čl. 8 odst. 1, písm. b) je stanoven nově časový limit na ústně podané podněty a připomínky (v 

návaznosti na bod c2) 

 v čl. 8 odst. 1, písm. c) - c1) - c2) je upravena diskuse v bodě různé, je rozlišeno podání podnětů, 

námětů a připomínek písemnou a ústní formou a nastaven systém diskutování tak, aby se vždy 

projednal každý podnět samostatně s vlastní diskusí 

 v čl. 10, odst. 3 je doplněno, že každý člen Zastupitelstva může navrhnout hlasování po 

jednotlivých částech formou protinávrhu.  

 je vypuštěn odstavec, který stanovoval, 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. I když ustanovení není součástí jednacího řádu, tento návrh pochopitelně 

zastupitelé mohou v průběhu zasedání vznést. 

 

Přehled připomínek a způsob jejich vypořádání je v příloze materiálu. 

 

 

 


