
Jednací řád 
Rady obce Velké Březno 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Rada obce Velké Březno (dále jen Rady) vydává podle § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád.  

Rada obce:  

- rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 102 zákona č.128/2000Sb., o obcích, 
- připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva prostřednictvím obecního úřadu, 
- projednává podané návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva obce, předsedů výborů a 

komisí, 

Čl. 2 
Schůze rady obce 

  
1) Rada obce se schází zpravidla 1x za měsíc, jinak dle potřeby.  
2) Schůzi Rady svolává starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popřípadě jiný pověřený člen 

Rady.  
3) V úvodu ověří předsedající počet přítomných, navrhne ke schválení a doplnění program schůze  
4) Schůzi Rady řídí starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný pověřený člen rady obce.  
5) Zasedání rady obce jsou neveřejná. Na jednání rady mohou být k jednotlivým bodům jednání Rady 

přizváni předsedové výborů, komisí nebo i jiné osoby.  
6) Členové rady obce jsou oprávněni vznášet dotazy a věcné připomínky k projednávaným zprávám a 

předkládat návrhy a řešení jednotlivých problémů.  
7) Rada obce je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  
  

Čl. 3 
Příprava jednání rady obce   

1) Program schůze rady obce připravuje starosta obce, v případě nepřítomnosti místostarosta obce. 
2) Rada obce jedná na svých schůzích dle písemných podkladů, doručených na obecní úřad, dále dle 

písemných, anebo ústních požadavků členů rady obce. 
3) Program a podklady jsou členům rady obce rozesílány emailem s časovým předstihem zpravidla 3 

dny před jednáním rady obce.  
4) Na jednání rady může být předložen k projednání bod, který nebyl předem zařazen na program rady.  

 
Čl. 4 

Účast členů rady na jednání 

1) Člen rady obce je povinen zúčastňovat se schůzí rady obce, plnit úkoly, které mu uloží, hájit zájmy 
občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. 

2) Členové rady jsou povinni se při neúčasti na schůzi rady obce omluvit starostovi. 

 
Čl. 5 

Hlasování a usnesení 

1) Při jednání se hlasuje o jednotlivých bodech samostatně. 
2) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty 

se považují ostatní varianty za nepřijaté. 



3) Nepřijme-li rada obce navržené usnesení nebo žádný z protinávrhů, je záležitost vrácena 
předkladateli. 

4) Hlasování se provádí aklamací, zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování 
zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro jeho návrh nadpoloviční většina všech členů rady obce. 

5) Má-li starosta za to, že usnesení rady obce je nesprávné, pozastaví výkon usnesení rady obce a věc 
předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.  

 
 Čl. 6 

Zápis a usnesení z jednání rady obce 
 

1) Zápis a usnesení z jednání Rady se pořizuje v zákonné lhůtě tj. do 7 dnů od jejího konání.  
2) Zápis a usnesení ze schůze Rady provádí starosta, nebo pracovník obecního úřadu určený 

předsedajícím rady. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.  
3) Zápis ze schůze rady obce obsahuje:  

- den, čas, místo jednání rady obce, 
- jmenovitý seznam přítomných i nepřítomných členů rady obce, seznam hostů a přizvaných  
  členů obecního zastupitelstva, 

      - jméno předsedajícího, 
      - program schůze, 
      - pořadí projednávaných bodů programu s přijatými usneseními, 
      - závěr jednání, včetně podpisu starosty, místostarosty nebo jiného člena Rady. 
4)   Zápis a usnesení rady obce podepisuje starosta, místostarosta nebo určený člen Rady. 
5)   Kontrolu plnění usnesení rady obce provádí kontrolní výbor obce 

 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

  
1) Změny, doplňky nebo nové znění jednacího řádu schvaluje Rada.  
2) Tento jednací řád rady obce byl schválen na zasedání rady obce dne 30. 3. 2015 
3) Tento jednací řád nabývá účinnosti od 1. 4. 2015.   

 

 

  

 

 

 

Mgr. Michal Kulhánek      Ing. Mgr. Michal Šidák 
starosta obce       místostarosta obce 
 


