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JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA  
 

Městského obvodu Pardubice VII 
 
 

 
Schválen na 1. jednání Zastupitelstva Městského obvodu dne 

11.11.2010 usnesení č.  5/1-11/2010 
Schválen na 1. jednání Z MO Pardubice VII dne 31.10.2018, usn. č. 3/1-
10/2018 s účinností dnem schválení. 

 
Ve znění novel: 
 

25. ZMO dne 26.6.2014 usnesením č. 225/25-6/2014 
1. ZMO dne 5.11.2014 usnesením č. 3/1-11/2014 

5. ZMO dne 20.5.2015 usnesením č. 41/5-5/2015 
1. ZMO dne 31.10.2018 usnesení č. 3/1-10/2018 – platný pro volební  

      období 2018-2022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Platí od: 11.11.2010 Účinná ve znění novel od: 31.10.2018 

Závazná 

pro: 

Členy zastupitelstva a zaměstnance Městského obvodu 

Pardubice VII 

Schválena: Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII Dne: 

31.10.2018 
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Jednací řád  

Zastupitelstva MO Pardubice VII 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Zastupitelstvo MO Pardubice VII /dále jen zastupitelstvo/ je voleným 

orgánem Městského obvodu Pardubice VII, který v souladu 
s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů /dále jen zákon o obcích/, spravuje Městský obvod Pardubice 
VII. 

 

2. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti 
městského obvodu. Pravomoc zastupitelstva je dána z. č. 128/2000 

Sb., o obcích, s konkrétním vymezením ve vyhlášce města Pardubice č. 
15 – „Statut města“. 

 
3.  Věci a procedurální postupy, o kterých jednací řád nehovoří, 

rozhoduje svým ad hoc rozhodnutím zastupitelstvo městského obvodu 
v souladu s platným zněním zákona o obcích. 

 
II. 

Příprava jednání zastupitelstva 

 
1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři 

měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta 
městského obvodu.  
 

2. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to 
alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje; 
jednání se koná nejpozději do 21 dnů, kdy byla žádost doručena úřadu 

městského obvodu. Žádost musí být podána písemně a musí 
obsahovat návrh pořadu jednání. O svolání mimořádného 

zastupitelstva musí být zastupitelé písemně informováni nejméně 7 
kalendářních dní předem. 
 

3. Organizačně a technicky připravuje zasedání zastupitelstva Kancelář 
Úřadu MO Pardubice VII. Přípravu koordinuje tajemník Úřadu 
Městského obvodu Pardubice VII /dále jen úřad/. 
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4. Za zabezpečení obsahové stránky jednání zastupitelstva zodpovídá 

Rada Městského obvodu Pardubice VII (dále jen rada). V dostatečném 
časovém předstihu stanoví program jednání zastupitelstva a určí pro 

jednotlivé body programu předkladatele z řad členů zastupitelstva 
(pokud není určen, je předkladatelem starosta MO). Předkládané 
materiály musí být opatřeny jmény zpracovatele, předkladatele, 

termínem jednání zastupitelstva, zpravidla termínem projednání v 
radě, názvem a návrhem usnesení. Formulace usnesení musí být 
jednoznačná. Součástí materiálu je vždy důvodová zpráva, ve které 

musí být uvedeno, jaký má návrh na usnesení vliv na rozpočet 
městského obvodu v daném roce či v letech budoucích.  

 
5. Pro zasedání zastupitelstva bude předložen materiál, který je 

předjednán a doporučen radou městského obvodu. Za mimořádných 

okolností budou materiály předány členům zastupitelstva přímo v den 
jednání. Předkladatel a řídící jednání zabezpečí, aby členové 

zastupitelstva obdrželi před schvalováním programu jednání k těmto 
materiálům odpovídající vysvětlení. Před zahájením rozpravy k 
dotčeným bodům bude zaručen potřebný časový prostor pro vzájemné 

konzultace členů zastupitelstva. 
V souladu s platným zněním zákona o obcích má člen zastupitelstva, 
rady MO a výborů MO právo předkládat návrhy k projednání nebo 

návrhy k zařazení na program jednání připravovaného zasedání 
zastupitelstva. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 

zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.  
 

6. Za věcnou správnost řádně předložených materiálů odpovídá 

zpracovatel materiálu. Ten také garantuje, že předkládané materiály 
jsou v souladu s příslušnými právními a obecně závaznými předpisy. 
Stejnou odpovědnost má i předkladatel návrhu na změnu. Za formální 

správnost nese odpovědnost tajemník úřadu. 
 

7. Program zasedání spolu s podkladovými materiály musí být doručen 
členům zastupitelstva nejpozději 5 dnů přede dnem jednání. Členové 
Z MO si prokazatelně určí, zda požadují podkladové materiály a 

program jednání v elektronické nebo písemné verzi. 
 

7.1. Materiály jsou vyhotovovány v listinné a v elektronické podobě. 
Pokud materiál vykazuje v těchto svých podobách odlišnosti, za 
platnou verzi se vždy považuje podoba listinná.  

7.2. Materiály pro jednání zastupitelstva, určené zastupitelům, budou 
úřadem umístěny na webových stránkách MO v sekci se 
zabezpečeným přístupem nejméně 5 dnů před jednáním 

zastupitelstva. Informace o umístění materiálů bude všem členům 
zastupitelstva oznámena na jejich e-mailové adresy.  

7.3. Návrh usnesení a důvodová zpráva ve verzi podléhající ochraně 
podle zvláštních právních předpisů, např. zákonu č. 101/2000 Sb., 
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o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 

znění, budou ve stejné lhůtě umístěny ve veřejně přístupné sekci 
webových stránek MO.  
 

8. Pozvánku na zasedání zastupitelstva podepisuje starosta městského 
obvodu, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo zástupce starosty 

městského obvodu. 
 

9. Program /pozvánka/ zasedání zastupitelstva je zveřejněn na úřední 

desce úřadu v souladu se zákonem o obcích. 
 

III. 
Zasedání zastupitelstva 

 

1. Zasedání zastupitelstva je veřejné. Účast členů zastupitelstva se 
potvrzuje na prezenční listině, která je nedílnou přílohou originálu 
zápisu z jednání. Ze zasedání zastupitelstva je pořizován písemný 

zápis, ve kterém se uvede počet přítomných členů zastupitelstva, 
schválený pořad jednání zastupitelstva, průběh a výsledek hlasování a 

přijatá usnesení. Pro potřeby zápisu je pořizován zvukový záznam. 
Zvukový záznam je archivován pro možnou potřebu, a to po dobu do 
konce příštího volebního období, není-li stanoveno jinak. Písemný 

zápis je následně archivován podle příslušného právního předpisu. 
 

2. Zasedání zastupitelstva se zahajuje v určenou hodinu řídícím zasedání 

/dále jen řídící/, zpravidla starostou. Podmínkou usnášeníschopnosti 
je přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. V případě, že 

tato podmínka není splněna, ukončí řídící zasedání zastupitelstva. Do 
15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. 
 

3. Povinností a právem řídícího je dbát na dodržování jednacího řádu, 
zahajovat, vést a uzavírat rozpravu, udělovat slovo, řídit průběh 

hlasování a oznamovat výsledky hlasování. 
 

4. Program jednání je zpravidla následující: 

 Jmenování zapisovatele /jmenování provádí řídící/ 

 Zpráva ověřitelů zápisu z minulého zasedání ZMO 

 Jmenování ověřitelů zápisu probíhajícího zasedání ZMO /jmenování 
provádí řídící/ 

 Odsouhlasení návrhové komise /návrh podává řídící/ 

 Zpráva starosty o činnosti RMO v mezidobí konání ZMO 

 Schválení programu jednání 

 Projednávání jednotlivých bodů programu 

 Různé, diskuse 

 Ukončení zasedání ZMO 
 



  

                                         MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VII 
 

 

 4 

5. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený 

zástupce, senátor, poslanec, jím určený zástupce, zástupce kraje, 
primátor města nebo jím určený zástupce, bude mu uděleno. 

 

6. Zprávy jsou zastupitelstvu předkládány v pořadí, které bylo schváleno 
na počátku zasedání tohoto orgánu. Řídící v jeho úvodu může nechat 

schválit délku diskusních příspěvků /omezené, neomezené/. 
 

7. Jednotlivé podkladové materiály předkládá stanovený předkladatel. 

Jeho vystoupení podle potřeby doplní příslušný zpracovatel materiálu 
a další člen odborného orgánu městského obvodu, případně vyzvaný 

pracovník úřadu. Následuje k tomuto materiálu rozprava členů 
zastupitelstva, ve které mají členové zastupitelstva právo přednést 
věcné návrhy.  Členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy zvednutím 

ruky. Řídící slovo uděluje v pořadí přihlášení. Rozprava je prováděna 
formou diskusního příspěvku nebo technické poznámky. Technická 

poznámka nesmí trvat více než 20 s  a musí být v přímé souvislosti 
k projednávanému materiálu. V případě, že diskutující nebude 
respektovat časový limit nebo se bude jednat o technickou poznámku, 

která nesouvisí s projednávaným materiálem, má právo řídící udělené 
slovo členovi zastupitelstva odejmout. Pokud tento nesouhlasí, musí 
dát řídící o odejmutí slova hlasovat.  

 
8. Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je občanem městského 

obvodu nebo vlastní na území městského obvodu nemovitost, má 
právo  

 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska 
k projednávaným věcem, 

 vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k návrhu rozpočtu 
městského obvodu a k závěrečnému účtu městského obvodu za 
uplynulý kalendářní rok, 

 požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 
působnosti zastupitelstvem  

 podávat zastupitelstvu návrhy, připomínky a podněty 
Záležitosti podle třetí a čtvrté odrážky předchozí věty jsou 

projednávány a vyřizovány v zákonem stanovených lhůtách. Podněty, 
připomínky a dotazy (dále jen podněty), které jsou diskutujícím 

vzneseny na jednání zastupitelstva a na které diskutující žádá od 
příslušného orgánu městského obvodu či pracovníka úřadu odpověď, 
jsou přednostně zodpovídány přímo na místě. Pokud nemohou být 

zodpovězeny na místě, nebo zde nejsou zodpovězeny dostačujícím 
způsobem, předloží diskutující jejich text písemně pracovníkovi 
kanceláře úřadu. Texty podnětu včetně odpovědi se stávají součástmi 

zápisu z jednání  zastupitelstva. Písemnou odpověď musí diskutující 
obdržet do 30 dnů od jednání zastupitelstva. Podnět, který nebyl 

podán písemně, nezakládá povinnost k písemné odpovědi. Takovéto 
vyjádření může být uplatněno vždy až po dokončení rozpravy 
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k jednotlivému projednávanému bodu programu. Občan může ke 

každému projednávanému bodu vystoupit pouze jednou. Řídící je 
oprávněn časový prostor pro vystoupení občana omezit. Toto omezení 
musí být stanoveno před tímto vystoupením a musí být přiměřené 

potřebám daného občana tak, aby mohl věcně své vystoupení 
okomentovat. 

 
9. Řídící ukončí rozpravu, není-li již přihlášena další oprávněná osoba, 

nebo jestliže o tom rozhodlo zastupitelstvo hlasováním. Pokud věcné 

návrhy členů zastupitelstva doplňují nebo mění předkladatelem 
předložený návrh na usnesení k projednávanému materiálu, jsou 

předsedovi návrhové komise předkládány písemně, výjimečně ústně. 
 

10. Ke každému předkládanému bodu programu se přijímá 

usnesení.  
Postup návrhové komise.  
a) před hlasováním o věcných návrzích na usnesení návrhová komise v 

případě, že dojde několik návrhů, tyto rozdělí na návrhy doplňující a 
pozměňující.  

b) k hlasování předloží nejprve návrhy pozměňující, a to tak, že je 
přečte všechny v opačném pořadí, než v jakém byly podány a poté o 
nich ve stejném pořadí, v jakém byly čteny, dává po jednom hlasovat. 

O původním návrhu bude tedy hlasováno jako o posledním.  
c) doplňující návrhy utřídí návrhová komise podle toto, který návrh 
doplňují. Ty návrhy, které směřují k doplnění základního návrhu, 

předloží zastupitelstvu k hlasování, přičemž jejich pořadí stanoví tak, 
aby na sebe navazovaly.  

d) jestliže návrh obsahuje několik částí, hlasuje se o každé z nich 
odděleně a posléze o celku, pokud zastupitelstvo nerozhodne, aby se 
hlasovalo přímo k celku.  

e) návrh na zamítnutí podaného návrhu není samostatným návrhem a 
tedy se o něm samostatně nehlasuje. 

 
11. Schválený jednotlivý bod programu se na jednání ZMO 

projednává pouze jednou. V případě zahájení hlasování o usnesení 

není již přípustná rozprava. Hlasování nelze ničím přerušit. To se týká 
i vyjádření občanů. Hlasovat mohou pouze členové zastupitelstva. 
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 
V případě sporného bodu může řídící navrhnout hlasovat o 

dohodovacím řízení. Proces dohodovacího řízení stanovuje řídící. 
 

12. Kontrola plnění usnesení ZMO je v náplni činnosti kontrolního 

výboru, který předkládá zprávu zastupitelstvu městského obvodu. 
Proces vyhodnocení plnění usnesení se provádí následovně: odpovědná 

osoba ÚMO zaeviduje stav plnění příslušného usnesení, tj. splnění a 
termín splnění, případně navrhne jeho vyřazení z evidence, či 
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stanovení nového kontrolního termínu, popřípadě uvede důvody 

nesplnění usnesení. Tato evidence je vyhodnocena na jednání 
kontrolního výboru a poté zapracována do kontrolní zprávy.  
 

13. Na závěr každého zasedání zastupitelstva je otevřena jako pravidelný 
bod diskuse, která se může týkat i problematik, které nebyly schváleny 

jako obsah zasedání zastupitelstva. K vystoupení v diskusi může být 
přijato pouze usnesení, které nemá ukládací část. Vyplyne-li z 
diskusního příspěvku nutnost se předneseným podnětem dále 

zabývat, může být usnesení směrováno na radu MO nebo konkrétní 
osobu, a to pouze ve smyslu přípravy řádného písemného materiálu 

pro některé další jednání zastupitelstva. 
 

IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje zápis s usneseními, a to do 10 

dnů od konání zasedání zastupitelstva. Zápis potvrzují svým podpisem 
dva ověřitelé, starosta městského obvodu a zapisovatel. 

 
2. Zápis ze zasedání zastupitelstva se po ověření zveřejní na úřední desce, 

ve vývěsních skříňkách v jednotlivých místních částech městského 

obvodu.  
 

3. O případných námitkách členů zastupitelstva městského obvodu proti 

zápisu z jednání rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 
 

4. Do ověřeného zápisu, který je uložen na Úřadu Městského obvodu 
Pardubice VII, mohou občané městského obvodu nahlédnout a 
pořizovat si z něho výpisy. 

 
Tento Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VII nabývá účinnosti 

v souladu s usnesením Zastupitelstva MO Pardubice VII dne 31.10.2018. 
 
 

Vítězslav Čapek 
starosta  

Městského obvodu Pardubice VII 

 
 

 
 
 

 


