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Jednacířád ZastupitelstvaměstskéčástiPraha _ Přední Kopanina
Platnyod: 31.května20l1
vyďává
ZastupitelstvoměstskéčástiPraha - PředníKopanina (dále jen ,,Zasfupite1stvo..)
jen
(dále
Sb.,o hlavnímměstěPraze
v souladus ustanovenimzákonač.131/2000
,,zákon,,)
tentojednacířád:

ČÁsr I.
č1.1

ÚvooNÍusrnNovnNÍ
1. JednacíÍád Zastupitelstvoupravujezpůsobpřípravya pruběhujednríníZastupitelstva,
plněnía kontrolujeho usnesení.
pravidlajehojednánía usnášení'zabezpečovaní
2. Postavení,působnosta pravomoc Zastupitelstvaupravuje zákon č. 13112000Sb. o
hlavním městě Praze ve znění pozdějšíchpředpisůa dalšíobecně závaznéprávní
předpisy.
působnostiMěstskéčásti
3. Zastupitelstvorozhodujeve věcech patřícíchdo samostatné
kteréjsou muvyhrazenydle zákona.
Praha_PředníKopanina(dálejen,,městskáčást..),

ČÁsr il.
čI.2

pŘÍpRav.l.zn.snnÁNÍznsruprrnr,srv.q.
1. ZasedÍni Zastupitelstva jsou ustavující,Ťádnáa mimořádná.
2, Řadne zasedáni se koná zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jednou za tŤi
měsíce, a to zpravidla poslední pondělí příslušnéhoměsíce a nevyčerpá-li se program
jednání,pokračujei následujícípracovní den.
3. Mimořádné zasedání se musí konat, požádá.|i o to alespoň jedna třetina členů
Zastupitelstva, nejpozději do 15 dnů-ode dne, kdy byla písemná žáďost, která musí
obsahovat předmět jednání, doručenaUřadu městskéčásti Praha _ Přední Kopanina (dále
jen,,úřad..).
4. ZaseděníZastupitelstva svolává starostaměstskéčásti(dále jen,,starostď.) písemnětak,
aby ělenové Zastllpítelstva byli o místě koniíní, době a návrhu programu k jednaní
informováni nejméně7 dnůpřed jednáním Zastupitelstva.
5. o místě,době a navrženémprogramu připravovanéhojednaní Zastupttelstva informuje
občany úřad nejpozdéji 7 dnů před jeho konrínímna uřední desce uřadu a způsobem
umoŽňujícímdálkový přístup,případnějiným vhodným způsobem.
6, ČlenovéZastupitelstva jsou povinni se seznárnit na úřadu se všemi materiály pro
jednaníZastupitelstva,nejpozději všakjeden pracovníden před dnem konánímjednání,a
to jak v písemné,tak i v elektronické podobě (na požáďání).Předaní materiálu zabezpečí
tajemník. Později předloŽené materiály se na program jednríní zařadí jen se souhlasem
nadpolovičnívětšiny všech členůZastupitelstva.

ČÁsr il.
č1.3
UCAST CLENU ZASTUPITELSTVA
. Y Y O

NA ZASEDA}II

1 . Členové Zastupitelsfua jsou povinni se zúčastnitkďdého zasedání, jinak jsou

povinni se v písemnéči elektronicképodobě omluvit starostovi s uvedením důvodu.
Zapozďnípříchod nebo předčasnýodchod se omlouvají starostovi.

2. Účast na zasedání stvrzují členovépři příchodu na zasedaní svým podpisem do
prezenčnílistiny.

3 . Nesejde-li se nadpoloviční počet všech členůZastupitelstva do třiceti minut po

stanovenémzačátkujednaní' předsedajícíje ukončía svolá náhradní zasedáni tak,
aby se konalo do 15-ti dnů.

4. Zastupitelstvo je schopno se usnášet,je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů.
5. Klesne-li v pruběhu jednání počet přítomných pod nadpoloviční většinu všech
členůZastupitelstva, předsedajícíjednánípřerušía starosta do jednoho týdne svolá
novéjednríník neprojednanéčástiprogramu.

ě1'.4
ÚČ,l.sr TAJEMNÍx,q. ÚŘADU A oSTATNÍcH ZAMĚSTNANCŮ

uĚsrsrÉ

čÁsrr.znŘ'l.znNÝcrruo ÚŘanu NrĚsrsrnčÁsrr.N,q.
znsnoÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
1. Zasedánízastupitelstvase zúčastňuje
tajemníkuřadu s hlasemporadním.
2, ostatnízaměstnanciměstskéčásti,zaÍazení
do úřaduměstskéčásti,se zasedáni
účastní
s ohledemna potřebyměstskéčásti.
čl.5

ÚČnsroar,ŠÍcrr
osonNaznsnnÁNÍ
znsruprrnr,srv'l
1 . občanéměstskéčásti,kteřídosráhlivěku 18 let a nejsou ěleny Zastupitelstva,
mohou na zasedéníZastupitelstvavyjadřovat svá stanoviska, a to vŽdy po
úvodnímslovu předkladatelemateriálu. Vystoupení můžetrvat nejvýše 3
minuty.

2. občanéměstskéčásti,kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členyZastupitelstva,

se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtuměstskéčástia k závěrečnému
účtu
městskéěásti za uplynulýkalendářnírok, a to buď písemněve stanovené
lhůtě'
nebo ústněna zasedánt Zastupitelstva,přičemžtstní vystoupenímůžetrvat
nejvýše3 minuty. Ustní vyjádřeníobčanů
jsou umoárěny vždy po úvodním
slovu předkladatelemateriálu.

J.

UstanoveníodstavceI a2 se vztahujei na fuzickou osobu,která dosahlavěku
18 let, je cizím státnímobčanema je hlášenaktrvalémupobýu vměstské
části,stanoví-litak meziniárodní
smlouva,kÍerouje Českárepublika vázána a
která byla vyhlášena,jakoži na fyzickou osobu,která dosahlavěku 18 let a
vlastnínatnemíměstskéčástinemovitost.

4. Předchozíodstavecse vztahujei na dalšíosobyve smyslu zákona.

l,

ČÁsr tv.

V

čl. 6

pnocru.nn.rroNÁNÍ
ke
1 . Návrh programujednaníZastupitelstvastanovía předkládá Zastupítelstvu
schválenístarosta.Každý členZastupitelswamá právo v rámci projednávaní
náwhu progIamunavrhnoutdoplněnínebo vypuštěníbodu programu.Nejprve
se hlasujeo jednotlivých náwzíchna doplněnínebo vypuštěnía potéo návrhu
programujako celku.

2. Na zasedáníZastupitelstvamůžebýt jednanojenom o věcech,kterébyly dany
vyslovíZastupitelstvosouhlas.
na programa o návrzich,s jejichŽ zaŤazením
č|.7

.

pnŮnĚrrzasnoÁNÍzasruprrnl'srv.q.

nebo jiný určenýčlen
1. JednaníZastupitelstvařídí starosta,případněmístostarosta
Zasfupitelstva,lr:teý zahajujezasedání,vyhlašujevýsledek hlasování,dbá na to,
aby zasedanímělo pracovní charakter a věcný pruběh, roáoduje v případě
pochybnostío výkladu tohoto jednacíhořádu, vyhlašujepřestávky zasedánía
nawhuje ukončenízasedáni.
2. Není-li zasedání Zastupitelstva zahájeno v čase, na kteý bylo svoláno, je
předsedajícíoprávněn ohlásit ze závažnýchdůvodůodklad zahájení zasedéní
dne.
Zastupitelstvana pozdějšíhodinutéhož
bylo řádně svolrínoa konstatuje,
3. Při zahájenízasedánístarostaprohlásí,žezasedéní
je
Jestliže
ZastllpitelstvopŤizahé4eni
zda Zastupitelstvo či neníusnášeníschopné.
Zastupitelstva:
starostazasedániZastupitelstvaukončía svolá jeho nahradní
a) Neníusnášeníschopné,
zasedáni tak, aby se uskutečnilonejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného
zasedání,
b) Je usnášeníschopné,
konstatuje starosta počet písemně omluvených a počet
neomluvených členůZastupitelstva, oznámíjména členůZastupitelstva,kteří
písemněpoŽádali o omluveníneúčasti
na jednáníZastupitelstva,určídva členy
Zastupitelstvak ověřenízápisu ze zasedátní
apÍed|oží
návrh programujednání.
4. Zashryitelstvomůžena návrh ě|ena Zasispitelstva v pruběhu zasedéníhlasovríním
bez rozpravybody programupřesunoutnebo sloučitrozpravuke dvěmanebo i více
bodůmprogramu.
ěl. 9
1. Zastupitelstvose můŽekprojednávanémubodu usnéstbez Íozptavyna omezeni
řečnické
doby,která nesmíbýt kratšíneŽ5 minut.Zastupitelstvose můŽebezrozptavy
usnést,žektéževěci můŽediskutujícívystoupitnejvýšedvakrát.To se neváahuje na
předkladatele.
2. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnostinasvědčují,že by jeho podíl na
projednávánía rozhodováníurčitézá|ežitosti,spadajícído samostatnépůsobnosti
městskéčástiv Zastupitelstvumohl znamenatvýhodunebo škodupro něj samotného
nebo osobublízkou,pro fyzickou nebo právnickouosobu,kÍerouzastupujenazék|adě
zžkonanebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnostpřed zahájerumjednríní
Zastupitelstva a to kdykoliv v pruběhu jednríníZastupitelstva, nastane-li tato
skutečnost.

3. Diskutující má mluvit k projednávanévěci. odchyluje-li se od projednávanévěci,
nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, upozorní jej na tuto skutečnost
předsedající.NevedloJi upozornění k nápravě, můžemu slovo odejmout. o námitkách
člena Zastupitelstva proti roáodnutí předsedajícího o odejmutí slova roáodne
Zastupitelstvo hlasováním bez Íozpravy..
č l .1 0
1. Člen Zastupitelstva se můŽepřihlásit ktechnické nebo faktické poznámce, kterou
reaguje na pruběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdv1ženímobou rukou,
znénorňujícímpísmeno ,,T... V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez
přerušenítoho, kdo právě diskutuje.
2, Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh, týkqící se způsobu
projednávaní některého bodu programu nebo upozornění na porušeníjednacího řádu
nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se povaŽuje reakce na vystoupení
předřečníka,rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka.Nelze v nich však
uplatňovat věcná stanoviska k projednávanéotázce'
3. Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na technickou
nebo faktickou poznámku jiného členaZastupitelstva nesmípřekročit 2 minuty.
4. Překročí-ličlenZastupitelstva dobu k přednesenítechnickó nebo faktické poznámky,
popřípadě kodpovědi na ni nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou
pomámkou' odejme mu předsedajícíslovo. Rozhodnutí předsedajícíhoo odnětí slova
pro překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky,
popřípadě k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena Zastupitelstva není
technickou nebo faktickou pozniímkou,je konečné.

č1.11
Řečníknesmíbýt nikým přerušováns výjimkou oprávněnípředsedajícího
podle čl. 9
odst.3 a č1.10 odst.4.
č|.12
1. ČlenZastupitelstvamůževrczpravě přednášetkprojednávanévěci pozměňovací,
popř. doplňujícínávrhy, týkaJící
se návrhuusnesenía má z nich b;it zÍejmé,
na čemse
má Zastllpitelstvousnést.PředsedajícímůžepožádatčIenaZastupitelstva,aby svůj
návrh zpřesnil.
čl. 13
1. Předsedající
ukončíÍozptavu,není-lipřihlášendalšířečník.
2. KaždýčlenZastupitelstvam.ůže
podatnávrh na ukončenirczpravy.o tomtonávrhu
se hlasujebez rozpravy.Je.li tentonávrh Zastupitelstvemschválen,udělípředsedající
slovo ještě těm řečníkům,kteří byli v okamžikupřednesenínávrhu přihlášeni do
rozpÍavy.
3. Po ukončení rczptavy udělí předsedajíci závileěné slovo předkladateli.
Předkladatelse můžezávěrečného
slova vzdát.
4. Po ukončenirozpravynelze předkládatdalšínávrhy.

I
I

CAST

V.

čl.14

pŘÍpRavausNnsnNÍznstuprrnr,srv.l
1. Návrh usneseníse předkládázpravid|ana zék|aděpůvodníhonávrhu. Y připadé,že
jsou během rozpravy uplatněny pozměňovacínávrhy usnesení,nechá o nich předsedající
dle č1.17 odst. 1 po ukončenírozpravyhlasovat v pořadí opačnémnežbyly uplatněny.
Potése hlasuje dle čl. 17 odst. 1 o návrhu usneseníjako celku.
2' Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkáchsamostatné působnosti
starostovi,ýborum Zastupitelstva, úřadua tajemníkovi úřadu.

HLAsovÁNÍ
č l .1 5
1. Před zahájenímhlasoviínípředsedající z1ístí,zda je Zastupitelstvo schopno
usnášenía upozorní,žebude přikročeno k hlasování.
2. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen
Zastupitelstva,že se budou projednávatjednotlivé částinávrhu, o nichŽ se můŽehlasovat,
odděleně. Při odděleném hlasoviínío jednotlivých částech návrhu musí bý na závěr
hlasováno o návrhu jako celku.
čl.16
|.Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomnanadpolovičnívětšinavšech
jeho členů.K platnémuusneseníje třeba souhlasu nadpolovičnívětšiny všech členů
Zastupitelstva.
č | ,| 7
1. Jestližebyly k původnímunávrhu usnesenípředloŽeny pozměňovací,popř. doplňující
náwhy, hlasuje se nejdříve o nich, atovpořadíopačnémrcžby|ypodány.Vyluěuje-li
pŤIjatýnávrh další návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.
2. o návrzích týkajícíchse způsobuprojednávéníse hlasuje před projednáviínímvěci.
č 11. 8
1. Hlasování je veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnesehlasováním bez rozpravy
jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňujezvednutímruky.
2. Veřejným hlasováním se volí a odvolává starosta,místostarostové,
předsedové,
místopředsedovéa členovévyboru Zastupitelstva.Způsobveřejnéhohlasování určí
Zastupitelstvo.
3. Na sčítáníhlasůa zjišťovánrqýsledkůhlasování dozírajiurčeníověřovatelé.
Předsedajícínechá Zastupitele hlasovat zvednutímruky a požádáověřovatele, aby sečetli
hlasy a zjistili výsledky hlasováníosobně.
4. Předsedajícívyhlásí r1ýsledkyhlasování tak' žesdělípoěet hlasů odevzdaných pro
návrh, proti návrhu a počet těch členůZastupitelstva,kteří se hlasování zdrže|i.
5. Hlasování nemůŽe bý přerušoviíno.

čl.19

pŘnnuŠnNÍ
z.q.sruprrolsrvÁ'
z,l.snoÁNÍ
a uxoNčnNÍ
1. Předsedajícíprohlásí zasedáru za přerušenéve 24,00 hodin, pokud se Zastupitelstvo
neusnese' že zasedánípokračujei po tétohodině. V případě, žeptogtan' jednaníje
vyěerpan pÍed24,00 hodinou, prohlásí předsedající zasedéníza ukoněené.Dále mttže
zasedáruprohlásit za přerušené,pokud v jeho pruběhu klesne poěet přítomných členů
Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členůZastupitelstva, nebo z jíných
závůných důvodů,zejménanastaly-li skutečnostiznemoŽňujícínerušenýpruběh jednaní.
2.Y přípaďě,kdy předsedajícíprohlásí zaseděni za přerušené,aniŽbyl vyčerpánprogram
jednání, zasedžnipokračujei následujícípracovní den.
3. Jednání se přerušívždy nanezbytně nutnou dobu, požáďá-|io to ělen Zastupitelstva po
ukončeníÍozpÍavy,za účelempřípravy návrhu usnesení.

ČÁsr VI.
čL.20

ovĚŘovnrnr,ÉzÁpIsu
1. ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnostzápisu o pruběhu zasedéni
Zastupitelstva, dozíraji téŽ na sěítáníhlasůa zjišťovaníýsledků hlasování.

č|.21
zÁprs o PRŮBĚHU ZAsEoÁNÍ ZASTUPITELSTvA
1. o pruběhuzasedéniZastupitelstvase pořizuje zápís,za jehoŽ vyhotoveníodpovídá
tajemníka ověřovatelé'
2. Y zéryisu
se uvádí zejména:
a) den a místojednarrí,
b) hodina zahájen a ukončení
c) dobapřerušení,
d) nawŽenýprogramjednání,
e) jménaurčenýchověřovatelůzápisu,
Í) početpřítomnýchčlenů
Zastupitelstva,
g) jménaomluvenýchi neomluvenýchčlenů
Zasfupitelstva,
h) schválenýprogramjednání,
i) jménadiskutujících,
j) pruběha výsledekhlasování,
k) podanédotazyanávrhy,
l) přijatá usnesení,

m) úplnézl.Ěnívšechnávrhůpřednesených členyZasfupitelstva, o kten-ichhlasuje
Zastupitelstvo,
3. Nedílnou součástízápisu je vlastnoruěně podepsaná listina přítomných, návrhy a
dotazy podané při zasedání,prohlášeníajiné dokumenty, kterébyly předmětem jednríní.
4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončenízasedáníZastupitelstvaapodepisují
jej starostanebo místostarostaa určeníověřovatelé.
S.Zápis, proti němužneby|y námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly
uplatněny, roztrodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelůna nejbliŽšímzasedáni
Zastupitelstva.
6. Zápis zpředchozího zasedáníje při zasedáníZastupitelstva k nahlédnutív zasedaci
místnostiZasfupitelstva.
7. Zápisy ze všech zasedtní jsou k nahlédnutína uřadu atéžzp.isobem umožňující
dálkový přístup, ato bez zpřístupněnívšechzákonem chraněných údajů.

ČÁsT VII.
č|.22
DOTAZY pŘrpovrÍNKY A PoDNĚTY čLENŮ zasruPITELsTvA
1. ČlenZastupitelsŇa má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen
orgány
,,interpelace..)na starostu,na předsedy výboru Zastupitelstra, na statutrírní
jejíchŽ
je
právnických osob,
zak|adate|em městská část, a na vedoucí příspěvkových
orgarizacíaorganizačníchsloŽek, kteréměstská ěástzaIožíIanebozřídi|a.Přednesení
interpelaceje omezeno na dvě minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na jednu
minutu a odpověď na ni na dvě minuty.
2. Písemná odpověď na ně musí b;it dénazpravidla do příštíhozasedéniZastupitelstva,
nejpozději však do 30 dnů.
3' Pokud je na dotaz dánapísemná odpověď, je tato odpověď zveřejněna vyvěšením
na desce v zasedaci místnosti Zastupitelstva po dobu příštíhozasedáni Zastupitelstva atéŽ
způsobemumožňujícídálkový přístup.
4. Seznam všech dotazi, připomínek a podnětůělenůZastupitelstva bude samostatnou
přílohou distribuovaného Přehledu usnesenípříslušnéhozasedáníZastupitelstva.

CAST

VIII.

NESENÍ ZASTUPITELSTVA

.q.ČrI\rN

č|.23
(1) Kontrolu plněníusneseníZastupitelstvaprovádíZastupitelstvona zák|adézptávy
starostyprojednané
kontrolnímvýboremZastupitelstva.Souhrnnákontrola plnění
plněníbyl v pruběhučtvrtletí,
usnesení,jejíchŽtérmín
se provádína druhémzasedáni
Zastupitelstvav následujícímčtvrtletí.Za pŤed|ožení
písemné
zprávy o plnění úkolů
odpovídástarosta.
(2) Zastupitelstvose můžeusnést,aby mu starostapředložilinformacio své
činnosti.
(3) StarostapředkládáZastupitelstvupololetněpísemné
zptávy o své ěinnosti.

ě|.24
(1) Zrušujese JednacířadZasfipitelstva městskéčástiPrďra _ PředníKopanina
schválenýdne23.3.2007.
dnem 31. května20||.
(2) TentojednacíÍádnabýváúčinnosti

/r,rr4

Miroslav Novo}Ú
místostarosta

