
6. bod jednání ZO č. 9 dne 8.12.2015 

Název bodu 

Jednací řády obce. 

Popis bodu 

Vymožení nápravy a dodržování jednacích řádů ZO a RO. 

Předkladatel 

Ing. Petr Žůrek 

Důvodová zpráva 

Snažil jsem se důkladně prostudovat zápisy ze ZO a RO. Konfrontoval jsem je s interními 
jednacími řády ZO a RO, jakož i s navazující legislativou - především ze zákonem 128/2000 
Sb. a zákonem 106/1999 Sb. 

Všechny politické strany měly ve svých programech otevřenost vůči občanům. Naslouchání 
jejich názorů. Proto stále nedokáži pochopit, proč občané nemají snadný přístup (např. přes 
web) k dokumentům jako zápis ZO nebo usnesení RO. Proč starosta nechce dokumenty 
publikovat. Přitom zveřejnění na webu obce je starostovi uloženo Jednacími řády: 

 Jednací řád ZO bod XIII. odst. 3 - zveřejňování zápisů ZO na webu obce 
 Jednací řád RO bod XIII. odst 2 - zveřejňování usnesení RO na webu obce 

Podobně smutné bylo zjištění, že v zápise nejsou uvedeny téměř žádné podněty, připomínky 
či žádosti, které jsou při zasedáních ZO vysloveny ústně a nejsou uvedeny v programu. 
Častokrát jsou to velmi pozitivní, hodnotné a konstruktivní návrhy. Bohužel tím že nejsou 
v zápise ZO, je na ně zapomenuto a neřeší se. Přičemž Jednací řád ZO v bodě XIII. odst. 5 
kromě jiného říká co má zápis obsahovat: 

 podané dotazy a návrhy 
 další skutečnosti, které vyplynou z připomínek a dotazů zastupitelů a občanů 

a případné úkoly, které z toho vyplynou 

Pevně věřím, že jako zastupitelé máme všichni stejný cíl. Chceme si u občanů a veřejnosti 
budovat kredit věrohodnosti, budovat důvěru že nic neskrýváme, že děláme svou práci čestně 
a spravedlivě, že konáme s péčí řádného hospodáře. Pak by neměl pro nikoho, včetně starosty, 
být problém respektovat a naplnit Jednací řády ZO a RO jak jsem výše popsal. 

Náklady na provedení 

Troufám si říct, že 0 Kč. 

Návrh usnesení 

A. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi respektovat Jednací řád ZO a dle bodu XIII. odst. 3 
zveřejnit dosavadní zápisy ZO a nadále pokračovat ve zveřejňování dalších zápisů ZO. 

B. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi respektovat Jednací řád RO a dle bodu XIII. odst. 2 
zveřejnit dosavadní usnesení RO a nadále pokračovat ve zveřejňování dalších usnesení RO. 

C. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zabezpečit, aby zápisy ZO dle bodu XIII. odst. 5 
Jednacího řádu ZO obsahovaly dle projednávané skutečnosti taktéž podané dotazy a návrhy 
jakož i další skutečnosti, které vyplynou z připomínek a dotazů zastupitelů a občanů 
a případné úkoly, které z toho vyplynou 

Termín provedení: 31.12.2015, bod C ihned 


