
Vypořádání připomínek k jednacímu řádu 

 Podnět Vypořádání 

1. KSČM – čl. 3, bod 1 – od 15 hodin, upravit čas zahájení jednání 

ZM, ev. Uvést den konání ZM 

V JŘ řešeno obecným způsobem ze zákona – předpokládá se, že 

zasedání budou co 2 měsíce v pondělí od 14 hodin 

2. KSČM – čl. 6, bod 8 – tento bod je zařazen na závěr jednání Vypuštěno 

3.  KSČM – čl. 13, bod 4 – do 22 hod. – upravit čas ukončení 

jednání nebo celý bod vypustit 

Vypuštěno 

4. PRI – vypustit z praktických, časových důvodů v čl. 1 odst. 4 

poslední odrážku 

Neakceptováno 

5. Koalice- materiály předkládat v elektronické podobě Akceptováno 

6. Koalice – vyřešit způsob předkládání námětů a připomínek v 

různém  

Splněno – viz čl. 8, písm. c – c1) c2) 

7. Koalice – upravit odebrání slova Splněno – vypuštěn čl. 8 odst. 5, začleněno do čl. 8, písm. d) 

8. KP, koalice – drobná upřesnění, jazyková, stylistická a 

názvoslovná úprava 

Splněno 

9. SpPP - začátek zastupitelstva v 16:00 V JŘ řešeno obecným způsobem ze zákona – předpokládá se, že 

zasedání budou co 2 měsíce v pondělí od 14 hodin 

Viz také podnět 1. 

10. SpPP - soulad se strategickými dokumenty vyznačit v každém 

předkládaném materiálu - do odstavce 8 článku 2 doplnit větu 

"Důvodová zpráva obsahuje soulad navrženého usnesení se 

strategickými dokumenty města, zejména Strategického plánu, 

Plánu udržitelné městské mobility, Územní energetické 

koncepce, Místního akčního plán vzdělávání, Plánu rozvoje 

sportu a dalších, a to v přehledné tabulce." 

Podrobnost – obecně řešeno v čl. 2, odst. 7, 8 

 

Tento podnět byl prodebatován na schůzce předsedů klubů 

zastupitelů, z diskuse vyplynulo, že je vhodné, aby takové informace 

byly součástí materiálů, avšak není to záležitost jednacího řádu. 

11. SpPP - dotazování "prostřednictvím" považují za anachronismus 

a navrhují jej zrušit - tj. vypustit odstavec 4 článku 8 

Neakceptováno – pořádkové opatření 

12. PROSP - Zastupitelstvo pravidelně každý měsíc,  Zastupitelstvo 

ponechat na pondělí,  Zastupitelstvo od 16.00 hod., všichni máme 

zaměstnání a je problém pro zaměstnané zastupitele končit dříve, 

mnozí zaměstnavatelé s dřívějším uvolňováním z pracovní doby 

V JŘ řešeno obecným způsobem ze zákona – předpokládá se, že 

zasedání budou co 2 měsíce v pondělí od 14 hodin 

Viz také podnět 1. a 9. 



mají problémy. 

13. PROSP - Zpravodaj by neměl být omezen v četnosti a 

v délce  vystoupení. Toto by se mělo upravit na digitálním panelu 

a plátně na zastupitelstvu. Měl by se u něj zrušit i zvukový signál, 

oznamující překročení času daný vystupujícímu 

Neakceptováno – zpravodaj a navrhovatel mají dle čl. 8 odst. b) jako 

v minulém období prodloužený čas oproti diskutujícím  – 1. 

vystoupení 7, druhé vystoupení 5 minut.  

14. PROSP - Každý zastupitel by měl mít možnost ke každému 

vystoupení mluvit 3x 2,5min nebo by měl mít možnost sloučení 

dvou nebo tří vystoupení do jednoho. Mělo by k tomu stačit 

verbální oznámení primátorovi. Pokud dojde ke sloučení, neměl 

by zaznívat zvukový signál oznamující překročení času daný 

vystupujícímu. Měl by zaznít, až po uplynutí sloučené doby. 

Neakceptováno – v případě písemných předloh ponechána úprava 

z minulých let, hlasovací zařízení ne 

15. PROSP - V bodě programu: Projednání návrhů, námětů a 

připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly 

předmětem programu. Tento bod nemá přesná pravidla, mnohdy 

každý zastupitel na přeskáčku přidává další a další témata, aniž 

by k prvnímu byla ukončena diskuse, potom se k nim dodatečně 

vracíme, přeskakujeme, vytváří to zmatek, nepřehlednost. Nebo 

do jednoho příspěvku je zastupitel nucen dát více témat. Je to i 

na ostatních zastupitelích, aby se nepřihlašovali (nebo se 

odhlásili po přihlášení prvního) a nechali daný příspěvek 

doběhnout. Poté by měl primátor dát dostatečný časový prostor 

na přihlášení dalšího, a zase téma s diskusí doběhnout. Potom by 

měl umožňovat jednací řád zastupitelstva, ke každému 

diskusnímu příspěvku vystoupení jako u páté odrážky, tzn. 3 x 

2,5min, včetně omezení zvukového signálu. Ten, který zastupitel 

bude dané téma v tomto bodě předkládat, by měl být 

automaticky brán jako zpravodaj.  

Upraveno obdobně – viz podnět 6. - viz čl. 8, písm. c – c1) c2) 

Časová dotace dle čl. 8, písm. c – c1) – písemně předložené podněty, 

je stejná jako u ostatních písemných předloh 

Časová dotace dle čl. 8, písm. c – c2) – ústně přednesené podněty na 

místě – 2 + 2 

16. PROSP - Materiály by měl být 10dní před termínem 

zastupitelstva nahrány v předlohách, nebo vytištěné. Pokud mají 

být materiály dány ,,na stůl“, tak jen ve výjimečných případech a 

řádně zdůvodněny proč, nejlépe jen havarijní stavy. Pokud někdo 

dá materiál ,,na stůl“ přímo na zastupitelstvo není možné se 

Materiály by měly být předkládány výhradně elektronicky. Je 

pochopitelné, že materiály na stůl by měly být předkládány pouze ve 

výjimečných případech a řádně odůvodněny - není ani tak předmětem 

jednacího řádu jako spíš přípravy konkrétního zasedání 



k danému materiálu řádně připravit, dohledat si podklady, 

projednat to v klubu a dát k tomu řádné stanovisko. 

17. PROSP - To samé platí u projednávání připomínek z rady. Pokud 

je rada ve čtvrtek, a v pondělí je zastupitelstvo, tak projednání 

připomínek z této rady by se mělo projednávat až na dalším 

zastupitelstvu. Zápis z rady je vyvěšen až po podpisu 

ověřovatelů. Z časových důvodů se není možné k danému 

materiálu řádně připravit, dohledat si podklady, projednat to 

v klubu a dát k tomu řádné stanovisko. 

Není předmětem úpravy jednacího rady, ale konkrétního programu 

zasedání zastupitelstva – při zpracování programu bude k tomuto 

přihlédnuto  

18. Pověřenec - Požadavky na GDPR Zapracováno 

19. KDU-ČSL/TOP 09  – otázka naplnění znění článku 12/3, protože 

nelze zbavit zastupitele možnosti zúčastnit se jednání 

zastupitelstva. Dodatek o hlasování je pak nerealizovatelný, 

jestliže zastupitel nebyl osobně přítomen v sále jednání o tom, o 

čem se má hlasovat 

V předsálí je možno sledovat průběh diskuse, k hlasování by byl 

zastupitel povolán.  

 

 


