
Městská část Praha _ Přední Kopanina

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha _ Přední Kopanina

Platny od: 31. května 20l1

Zastupitelstvo městské části Praha - Přední Kopanina (dále jen ,,Zasfupite1stvo..) vyďává
v souladu s ustanovenim zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen ,,zákon,,)
tento jednací řád:

ČÁsr I.
č1.1

ÚvooNÍ usrnNovnNÍ

1. Jednací Íád Zastupitelstvo upravuje způsob přípravy a pruběhu jednríní Zastupitelstva,
pravidla jeho jednání a usnášení' zabezpečovaní plnění a kontrolu jeho usnesení.

2. Postavení, působnost a pravomoc Zastupitelstva upravuj e zákon č. 13112000 Sb. o
hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů a další obecně závazné právní
předpisy.

3. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti Městské části
Praha_ Přední Kopanina (dále jen,,městská část..), které jsou muvyhrazeny dle zákona.

ČÁsr i l .
čI.2

pŘÍpRav.l. zn.snnÁNÍ znsruprrnr,srv.q.
1. ZasedÍni Zastupitelstva jsou ustavující, Ťádná a mimořádná.

2, Řadne zasedáni se koná zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jednou za tŤi
měsíce, a to zpravidla poslední pondělí příslušného měsíce a nevyčerpá-li se program
jednání, pokračuje i následující pracovní 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, doručena Uřadu městské části Praha _ Přední Kopanina (dále
jen,,úřad..).

4. Zasedění Zastupitelstva svolává starosta městské části (dále jen,,starostď.) písemně tak,
aby ělenové Zastllpítelstva byli o místě koniíní, době a návrhu programu k jednaní
informováni nejméně 7 dnů před jednáním Zastupitelstva.

5. o místě, době a navrženém programu připravovaného jednaní Zastupttelstva informuje
občany úřad nejpozdéji 7 dnů před jeho konríním na uřední desce uřadu a způsobem
umoŽňujícím dálkový přístup, případně jiným vhodným způsobem.

6, Členové Zastupitelstva jsou povinni se seznárnit na úřadu se všemi materiály pro
jednaní Zastupitelstva, nejpozději všakjeden pracovní den před dnem konáním jednání, 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
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.



ČÁsr i l .
č1. 3

1.

2.

3.

4.

. Y Y O

UCAST CLENU ZASTUPITELSTVA NA ZASEDA}II

Členové Zastupitelsfua jsou povinni se zúčastnit kďdého zasedání, jinak jsou
povinni se v písemné či elektronické podobě omluvit starostovi s uvedením důvodu.
Zapozďnípříchod nebo předčasný odchod se omlouvají starostovi.

Účast na zasedání stvrzují členové při příchodu na zasedaní svým podpisem do
prezenční listiny.

Nesejde-li se nadpoloviční počet všech členů Zastupitelstva do třiceti minut po
stanoveném začátkujednaní' předsedající je ukončí a svolá náhradní zasedáni tak,
aby se konalo do 15-ti dnů.

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
členů Zastupitelstva, předsedajícíjednání přeruší a starosta do jednoho týdne svolá
nové jednríní k neprojednané části programu.

ě1'.4

ÚČ,l.sr TAJEMNÍx,q. ÚŘADU A oSTATNÍcH ZAMĚSTNANCŮ uĚsrsrÉ

čÁsrr. znŘ'l.znNÝcrr uo ÚŘanu NrĚsrsrn čÁsrr. N,q. znsnoÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

1. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník uřadu s hlasem poradním.

2, ostatní zaměstnanci městské části, zaÍazení do úřadu městské části, se zasedáni

účastní s ohledem na potřeby městské části.

1 .

čl. 5

ÚČnsr oar,ŠÍcrr oson Na znsnnÁNÍ znsruprrnr,srv'l

občané městské části, kteří dosráhli věku 18 let a nejsou ěleny Zastupitelstva,
mohou na zasedéní Zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, a to vŽdy po
úvodním slovu předkladatele materiálu. Vystoupení může trvat nejvýše 3
minuty.

občané městské části, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva,
se mohou vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu
městské ěásti za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě'
nebo ústně na zasedánt Zastupitelstva, přičemž tstní vystoupení může trvat
nejvýše 3 minuty. Ustní vyjádření občanů jsou umoárěny vždy po úvodním
slovu předkladatele materiálu.

Ustanovení odstavce I a2 se vztahuje i na fuzickou osobu, která dosahla věku
18 let, je cizím státním občanem a je hlášena ktrvalému pobýu vměstské
části, stanoví-li tak meziniárodní smlouva, kÍerou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosahla věku 18 let a
vlastní natnemí městské části nemovitost.

Předchozí odstavec se vztahuje i na další osoby ve smyslu zákona.

2.

J .

4.
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ČÁsr tv.
čl. 6

pnocru.nn .rroNÁNÍ

Návrh programu jednaní Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupítelstvu ke
schválení starosta. Každý člen Zastupitelswa má právo v rámci projednávaní
náwhu progIamu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve
se hlasuje o jednotlivých náwzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu
programu jako celku.

Na zasedání Zastupitelstva může být jednano jenom o věcech, které byly dany
na program a o návrzich, s jejichŽ zaŤazením vysloví Zastupitelstvo souhlas.

č|. 7

. pnŮnĚrrzasnoÁNÍzasruprrnl'srv.q.

1. Jednaní Zastupitelstva řídí starosta, případně místostarosta nebo jiný určený člen
Zasfupitelstva, lr:teý zahajuje zasedání, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na to,
aby zasedaní mělo pracovní charakter a věcný pruběh, roáoduje v případě
pochybností o výkladu tohoto jednacího řádu, vyhlašuje přestávky zasedání a
nawhuj e ukončení zasedáni.

2. Není-li zasedání Zastupitelstva zahájeno v čase, na kteý bylo svoláno, je
předsedající oprávněn ohlásit ze závažných důvodů odklad zahájení zasedéní
Zastupitelstva na pozdější hodinu téhož dne.

3. Při zahájení zasedání starosta prohlásí, že zasedéní bylo řádně svolríno a konstatuje,
zda Zastupitelstvo je či není usnášeníschopné. Jestliže Zastllpitelstvo pŤi zahé4eni
Zastupitelstva:

a) Není usnášeníschopné, starosta zasedáni Zastupitelstva ukončí a svolá jeho nahradní
zasedáni tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného
zasedání,

b) Je usnášeníschopné, konstatuje starosta počet písemně omluvených a počet
neomluvených členů Zastupitelstva, oznámí jména členů Zastupitelstva, kteří
písemně poŽádali o omluvení neúčasti na jednání Zastupitelstva, určí dva členy
Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedátní apÍed|oží návrh programu jednání.

4. Zashryitelstvo může na návrh ě|ena Zasispitelstva v pruběhu zasedéní hlasovríním
bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více
bodům programu.

ěl. 9

1. Zastupitelstvo se můŽe kprojednávanému bodu usnést bez Íozptavy na omezeni
řečnické doby, která nesmí být kratší neŽ 5 minut. Zastupitelstvo se můŽe bezrozptavy
usnést, žektéže věci můŽe diskutující vystoupit nejvýše dvakrát. To se neváahuje na
předkladatele.

2. Člen Zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité zá|ežitosti, spadající do samostatné působnosti
městské části v Zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného
nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kÍerou zastupuje nazék|adě
zžkona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájerum jednríní
Zastupitelstva a to kdykoliv v pruběhu jednríní Zastupitelstva, nastane-li tato
skutečnost.

2.



3. Diskutující má mluvit k projednávané věci. odchyluje-li se od projednávané věci,
nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, upozorní jej na tuto skutečnost
předsedající. NevedloJi upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. o námitkách
člena Zastupitelstva proti roáodnutí předsedajícího o odejmutí slova roáodne
Zastupitelstvo hlasováním bez Íozpravy. .

čl .  10
1. Člen Zastupitelstva se můŽe přihlásit ktechnické nebo faktické poznámce, kterou
reaguje na pruběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdv1žením obou rukou,
znénorňujícím písmeno ,,T... V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez
přerušení toho, kdo právě diskutuje.

2, Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh, týkqící se způsobu
projednávaní některého bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího 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 projednávané otázce'

3. Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na technickou
nebo faktickou poznámku jiného člena Zastupitelstva nesmí překročit 2 minuty.

4. Překročí-li člen Zastupitelstva dobu k přednesení technickó nebo faktické poznámky,
popřípadě kodpovědi na ni nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou
pomámkou' odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o 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

Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího podle čl. 9
odst. 3 a č1. 10 odst. 4.

č|. 12

1. Člen Zastupitelstva může vrczpravě přednášet kprojednávané věci pozměňovací,
popř. doplňuj ící návrhy, týkaJící se návrhu usnesení a má z nich b;it zÍejmé, na čem se
má Zastllpitelstvo usnést. Předsedající může požádat čIena Zastupitelstva, aby svůj
návrh zpřesnil.

čl.  13

1. Předsedající ukončí Íozptavu, není-li přihlášen další řečník.
2. Každý člen Zastupitelstva m.ůže podat návrh na ukončenirczpravy. o tomto návrhu
se hlasuje bez rozpravy. Je.li tento návrh Zastupitelstvem schválen, udělí předsedající
slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášeni do
rozpÍavy.

3. Po ukončení rczptavy udělí předsedajíci závileěné slovo předkladateli.
Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

4. Po ukončeni rozpravy nelze předkládat další návrhy.



I
I

CAST V .

čl. 14

pŘÍpRava usNnsnNÍ znstuprrnr,srv.l

1. Návrh usnesení se předkládázpravid|ana zék|adě původního návrhu. Y připadé, že
jsou během rozpravy uplatněny pozměňovací návrhy usnesení, nechá o nich předsedající
dle č1. 17 odst. 1 po ukončenírozpravy hlasovat v pořadí opačném nežbyly uplatněny.
Poté se hlasuje dle čl. 17 odst. 1 o návrhu usnesení jako celku.

2' Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkáchsamostatné působnosti
starostovi, ýborum Zastupitelstva, úřadu a tajemníkovi úřadu.

HLAsovÁNÍ

čl.  15

1. Před zahájenímhlasoviíní předsedající z1ístí, zda je Zastupitelstvo schopno
usnášení a upozorní, že bude přikročeno k hlasování.

2. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen
Zastupitelstva,že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichŽ se můŽe hlasovat,
odděleně. Při odděleném hlasoviíní o 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 platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
Zastupitelstva.

č|,  |7

1. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloŽeny pozměňovací, popř. doplňující
náwhy, hlasuje se nejdříve o nich, atovpořadíopačnémrcžby|ypodány.Vyluěuje-li
pŤIjatý návrh další návrhy, o těchto návrzích se již nehlasuje.

2. o návrzích týkajících se způsobu projednávéní se hlasuje před projednáviíním věci.

č1.  18

1. Hlasování je veřejné, pokud se Zastupitelstvo neusnese hlasováním bez rozpravy
jinak. Hlasování členů Zastupitelstva se uskutečňuje zvednutím ruky.

2. Veřejným hlasováním se volí a odvolává starosta, místostarostové, předsedové,
místopředsedové a členové vyboru Zastupitelstva. Způsob veřejného hlasování určí
Zastupitelstvo.

3. Na sčítání hlasů a zjišťovánr qýsledků hlasování dozírajiurčení ověřovatelé.
Předsedající nechá Zastupitele hlasovat zvednutím ruky a požádá ověřovatele, aby sečetli
hlasy a zjistili výsledky hlasování osobně.

4. Předsedající vyhlásí r1ýsledky hlasování tak' že sdělí poěet hlasů odevzdaných pro
návrh, proti návrhu a počet těch členů Zastupitelstva, kteří se hlasování zdrže|i.

5. Hlasování nemůŽe bý přerušoviíno.



čl. 19

pŘnnuŠnNÍ a uxoNčnNÍ z,l.snoÁNÍ z.q.sruprrolsrvÁ'

1. Předsedající prohlásí zasedáru za přerušené ve 24,00 hodin, pokud se Zastupitelstvo
neusnese' že zasedání pokračuje i po této hodině. V případě, žeptogtan' jednaní je

vyěerpan pÍed24,00 hodinou, prohlásí předsedající zasedéní za ukoněené. Dále mttže
zasedáruprohlásit za přerušené, pokud v jeho pruběhu klesne poěet přítomných členů
Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva, nebo z jíných

závůných důvodů, zejménanastaly-li skutečnosti znemoŽňující nerušený pruběh jednaní.

2.Y přípaďě, kdy předsedající prohlásí zaseděni za přerušené, aniŽbyl vyčerpán program
jednání, zasedžni pokračuje i následující pracovní den.

3. Jednání se přeruší vždy nanezbytně nutnou dobu, požáďá-|i o to ělen Zastupitelstva po
ukončení ÍozpÍavy, za účelem přípravy návrhu usnesení.

ČÁsr VI.

čL.20

ovĚŘovnrnr,É zÁpIsu

1. ověřovatelé zápisu odpovídají za správnost a úplnost zápisu o pruběhu zasedéni
Zastupitelstva, dozíraji téŽ na sěítání hlasů a zjišťovaní ýsledků hlasování.

č|.21

zÁprs o PRŮBĚHU ZAsEoÁNÍ ZASTUPITELSTvA

1. o pruběhu zasedéni Zastupitelstva se pořizuje zápís, za jehoŽ vyhotovení odpovídá
taj emník a ověřovatelé'

2. Y zéryisu se uvádí zejména:

a) den a místo jednarrí,

b) hodina zahájen a ukončení

c) doba přerušení,

d) nawŽený program jednání,

e) jména určených ověřovatelů zápisu,

Í) počet přítomných členů Zastupitelstva,

g) jména omluvených i neomluvených členů Zasfupitelstva,

h) schválený program jednání,

i) jména diskutujících,

j) pruběh a výsledek hlasování,

k) podané dotazy anávrhy,

l) přijatá usnesení,



m) úplné zl.Ění všech návrhů přednesených členy Zasfupitelstva, o kten-ich hlasuje
Zastupitelstvo,

3. Nedílnou součástí zápisu je vlastnoruěně podepsaná listina přítomných, návrhy a
dotazy podané při zasedání, prohlášení ajiné dokumenty, které byly předmětem jednríní.

4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedáníZastupitelstvaapodepisují
jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.

S.Zápis, proti němužneby|y námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly
uplatněny, roztrodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů na nejbliŽšímzasedáni
Zastupitelstva.

6. Zápis zpředchozího zasedání je při zasedání Zastupitelstva k nahlédnutí v zasedaci
místnosti Zasfupitelstva.

7. Zápisy ze všech zasedtní jsou k nahlédnutí na uřadu atéžzp.isobem umožňující
dálkový přístup, ato bez zpřístupnění všech zákonem chraněných údajů.

DOTAZY

ČÁsT VII .

č|.22

pŘrpovrÍNKY A PoDNĚTY čLENŮ zasruPITELsTvA

1. Člen ZastupitelsŇa má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen

,,interpelace..) na starostu, na předsedy výboru Zastupitelstra, na statutrírní orgány
právnických osob, jejíchŽ zak|adate|em je městská část, a na vedoucí příspěvkových
orgarizacíaorganizačních sloŽek, které městská ěástzaIožíIanebo zřídi|a. Přednesení
interpelace je 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 příštího zasedéni Zastupitelstva,
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 příštího zasedáni Zastupitelstva atéŽ
způsobem umožňuj ící dálkový přístup.

4. Seznam všech dotazi, připomínek a podnětů ělenů Zastupitelstva bude samostatnou
přílohou distribuovaného Přehledu usnesení příslušného zasedání Zastupitelstva.

CAST VI I I .
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(1) Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí Zastupitelstvo na zák|adé zptávy
starosty projednané kontrolním výborem Zastupitelstva. Souhrnná kontrola plnění
usnesení, jejíchŽ térmín plnění byl v pruběhu čtvrtletí, se provádí na druhém zasedáni
Zastupitelstva v následujícím čtvrtletí. Za pŤed|ožení písemné zprávy o plnění úkolů
odpovídá starosta.

(2) Zastupitelstvo se může usnést, aby mu starosta předložil informaci o své
činnosti.

(3) Starosta předkládá Zastupitelstvu pololetně písemné zptávy o své ěinnosti.

NESENÍ ZASTUPITELSTVA .q. ČrI\rN



ě|.24

(1) Zrušuje se Jednací řadZasfipitelstva městské části Prďra _ Přední Kopanina
schválený dne 23.3.2007 .

(2) Tento jednací Íádnabýváúčinnosti dnem 31. května 20||.

/r,rr4
Miroslav Novo}Ú

místostarosta


