DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 17.2.2020
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů
zastupitelstva města
Důvod předložení:
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště vydalo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 5. 11. 2018 Jednací řád Zastupitelstva města Uherské
Hradiště a výborů zastupitelstva města (dále jen „Jednací řád“), který upravuje přípravu, svolání,
průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci,
související s jeho zasedáním a dále přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů.

Základní fakta:
Na 9. zasedání zastupitelstva města, jež bylo svoláno v mimořádném termínu dne 3. ledna 2020, bylo
některými členy zastupitelstva města upozorňováno, že svolávání zasedání v mimořádných termínech
není dostatečně upraveno Jednacím řádem. Z tohoto důvodu je navržena změna Článku 3 „Svolání
zastupitelstva“ a tato změna je vyznačena níže:
Aktuální znění Jednacího řádu
Článek 3

Návrh novely Jednacího řádu
Článek 3

Svolání zastupitelstva

Svolání zastupitelstva

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§ 92
odst. 1 zákona o obcích). Zasedání
zastupitelstva (dále jen zasedání) se konají
v termínech podle plánu a svolává
je starosta nejpozději do 7 dnů přede dnem
zasedání.

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§ 92
odst. 1 zákona o obcích). Zasedání
zastupitelstva (dále jen „zasedání“) se konají
zpravidla v termínech podle plánu
schváleného zastupitelstvem na konci
předchozího kalendářního roku. Schváleným
plánem zasedání není dotčeno právo
starosty svolat v období mezi plánovanými
zasedáními další zasedání. Zasedání
svolává starosta nejpozději do 7 dnů přede
dnem zasedání

2. Zasedání jsou veřejná (§ 93 odst. 3 zákona
o obcích). Starosta jmenovitě zve
na zasedání členy zastupitelstva.

2. Zasedání jsou veřejná (§ 93 odst. 3 zákona
o obcích). Starosta jmenovitě zve
na zasedání členy zastupitelstva.

3. Městský úřad Uherské Hradiště (dále jen
úřad) zveřejní informaci o místě, době
a navrženém programu připravovaného
zasedání vždy nejméně 7 dnů předem
na úřední desce obce (§ 93 odst. 1 zákona
o obcích).

3. Městský úřad Uherské Hradiště (dále jen
úřad) zveřejní informaci o místě, době
a navrženém programu připravovaného
zasedání vždy nejméně 7 dnů předem
na úřední desce obce (§ 93 odst. 1 zákona
o obcích).

4. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva, hejtman kraje nebo
v zákonem stanoveném případně ředitel
krajského úřadu, je starosta povinen svolat
zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději
do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost
doručena úřadu (§ 92 odst. 1 zákona
o obcích a § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

4. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva, hejtman kraje nebo
v zákonem stanoveném případně ředitel
krajského úřadu, je starosta povinen svolat
zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději
do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost
doručena úřadu (§ 92 odst. 1 zákona
o obcích a § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
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a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).

a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).

5. Starosta svolá zasedání také na základě
předchozího usnesení zastupitelstva nebo
rady města (dále jen rada) k projednání
naléhavých záležitostí. Dále může svolat
zasedání ke slavnostním příležitostem.

Přílohou důvodové zprávy je úplné znění Jednacího řádu dle navržené úpravy.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Závěr – doporučení zpracovatele:
Rada města Uherské Hradiště projednala navrženou změnu Jednacího řádu dne 27. ledna 2020
a doporučuje zastupitelstvu města vydat změnu Jednacího řádu.
Zpracovala:
Ing. Jana Kozelková
odbor organizační správy a informatiky, organizační oddělení

Příloha: Jednací řád v úplném znění dle navržené úpravy
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