
JEDNACÍ ŘÁD  ZASTUPITELSTVA OBCE VĚCOV 
pro volební období 2018 – 2022 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
Jednací řád zastupitelstva obce upravuje svolání, přípravu, jednání, způsob usnášení                             
a kontrolu plnění usnesení a další úkoly. Zastupitelstvo obce je tvořeno starostou, zástupcem 
starosty , radními a ostatními zvolenými zastupiteli obce. 
 

Čl. II. 
Povinnosti zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti ( § 35  zákona     
o obcích). V oblasti přenesené působnosti přísluší zastupitelstvu obce rozhodovat jen 
stanoví-li tak zvláštní zákon. Počet členů zastupitelstva  
Obce Věcov je  lichý a to 15 zastupitelů . 
Zastupitelstvo obce plní úkoly  uvedené v § 67 – 98   zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,                            
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. III. 

Svolání zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce se schází ke svým schůzím podle potřeby , nejméně  však jedenkrát za tři 
měsíce, její schůze jsou  veřejné a konají se v územním obvodu obce. Nesejde-li se 
Zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, 
ministerstvo vnitra ho rozpustí.  
Zastupitelstvo může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat konkrétní osoby pokud                   
se jich jednání týká, předsedy osadních výborů a jiné osoby.  
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina všech jejich 
členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 
jejich členů. 
V případě že při zahájeném jednání nebo v jeho průběhu  není přítomna nadpoloviční většina 
členů zastupitelstva obce, starosta obce nebo předsedající zastupitelstva  jednání ukončí                  
a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. 
 

ČL. IV. 
Příprava jednání zastupitelstva obce 

Přípravu a jednání koordinuje starosta obce , včetně svolání zastupitelstva, jednání předsedá 
většinou starosta obce. Zastupitelstvo obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje 
starosta  nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Přítomní členové zastupitelstva a ostatní 
občané se zapisují do presenční listiny. V zápise se vždy uvede, den a místo jednání,  počet 
přítomných  členů zastupitelstva, omluvení a neomluvení členů, schválený program schůze 
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis a usnesení ze 
schůze zastupitelstva  je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uloženy na 
obecním úřadě k nahlédnutí. Usnesení je následně vyvěšováno na webové stránky obce 
Věcov. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší schůze zastupitelstva 
obce. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce a to vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a na vývěskách místních 
částí, alespoň 7 dní předem. Všem zastupitelům je doručována písemná pozvánka a pokud 
možno i informace emailem. Starosta je povinen svolat zasedání Zastupitelstva obce, 
požádá-li o to alespoň třetina členů Zastupitelstva obce nebo hejtman Kraje Vysočina.   
 



Čl. V. 
Jednání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce  rozhoduje v jednotlivých bodech, ukládá úkoly  a zabezpečuje plnění jím 
přijatých usnesení. Právo předkládat návrhy do programu schůze mají jeho členové, rada  
obce a výbory. Zastupitelstvo jedná, postupuje a schvaluje v souladu se zákonem o obcích.             
 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: 

a) Schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, kontrolovat a upravovat  hospodaření 
obce 

b) Schvalovat program rozvoje územního obvodu obce 
c) Schvalovat územní a regulační plán obce a vyhlašovat jejich závazné části obecně 

závaznou vyhláškou 
d) Vydávat obecně závazné vyhlášky ¨ 
e) Zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a schvalovat jejich 

zřizovací listiny 
f) Projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva 

obce, radou obce nebo komisemi obce 
g) Rozhodovat o vyhlášení místního referenda 
h) Přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné 

působnosti 
i) Navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic 

obce  a  dohody o slučování obcí 
j) Stanovit počet členů Zastupitelstva obce a Rady obce 
k) Volit z řad členů Zastupitelstva obce starostu, místostarostu a další členy rady obce               

a odvolávat je z funkce, stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat                      
a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a jmenovat a odvolávat jejich předsedy a další 
členy 

l) Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
m) Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce 
n) Rozhodovat o zřízení a názvech částí obce a dalších veřejných prostranstvích 
o) Zřizovat a rušit obecní policii 
p) Udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce 
q) Určovat funkce, pro které budou členové Zastupitelstva obce uvolněni 
r) Stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce 
s) Zřizovat peněžní fondy obce 
t) Plnit další úkoly stanovené zákonem o obcích  nebo zvláštními zákony, nebo si 

vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci Rady obce 
u) Rozhodovat o zrušení nebo o pozastavení usnesení rady obce , jsou-li mu předložena 

k rozhodnutí podle §105 odst. 1 
v) Rozhodovat o peněžních plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy 

Zastupitelstva obce, za výkon členů výborů a komisí 
w) Rozhodovat o založení nebo zrušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské 

listiny, smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách 
x) Rozhodovat o majetkoprávních úkonech:  

 nabytí  a převod nemovitých věcí, zastavení movitých věcí nad 20 000 Kč 

 poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad                  
20 000 Kč v jednom kalendářním roce 

 bezúplatně převádět movité věci a poskytovat dotace za účelem vědy, 
výchovy a vzdělávání, humanitární, zdravotní, sociální a ekologické účely, 



protidrogové a kriminální prevence a na podporu kultury, tělesné výchovy                 
a sportu ve výši nad 50 000 Kč v jednotlivých případech 

 o peněžitých i nepeněžitých vkladech do svazku obcí 

 o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky 

 o poskytnutí dotace 

 o zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech 

 o postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč 
y) Vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč  
z) Uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, uzavírat smlouvy 

o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu nebo 
ručitelském závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení 

aa) Rozhodovat o emisích komunálních obligací 
 

Zastupitelstvo obce přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu hned po jejich 
projednání nebo společně po přečtení celého usnesení, pokud je podán jiný návrh nebo 
protinávrh vždy se hlasuje nejprve o těchto.  
V případě několika variant nebo protinávrhů rozhodne návrhová komise, o kterém 
návrhu nebo protinávrhu se bude hlasovat prvně, odsouhlasením jedné varianty návrhu                        
se ostatní ruší. Pokud předložený návrh nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech 
zastupitelů, může starosta navrhnout dohadovací řízení, nezíská-li upravený návrh opět 
potřebou většinu, je tento návrh zamítnut.  
Hlasování se zpravidla provádí zvednutím ruky. 
Starosta může pozastavit výkon usnesení zastupitelstva obce, má-li za to,                                  
že je nesprávné, věc pak předloží k rozhodnutí na dalším jednání zastupitelstva obce. 
Kontrola usnesení je prováděna vždy na dalším jednání zastupitelstva v úvodu jednání. 
Požádá-li o slovo v průběhu jednání zastupitelstva člen zastupitelstva, rady nebo výboru, 
poslanec nebo zástupce kraje, musí mu být uděleno, požádají-li o slovo ostatní občané, 
rozhodne předsedající, jestli jim bude uděleno, po jakou dobu a v kterém bodu 
programu. Diskusní příspěvky a připomínky či návrhy k projednávaným bodům by neměly 
přesáhnout dobu 5 minut. 
Nemluví-li řečník k věci může mu předsedající odejmout slovo, předsedající též určuje 
kolikrát se každý může vyjádřit k danému bodu jednání 
Dojde-li k narušení jednání členem zastupitelstva nebo ostatními občany může 
předsedající viníka vykázat z jednací místnosti. 
 

Čl. VI. 
Ukončení jednání Zastupitelstva obce 

Předsedající jednání ukončí, pokud je vyčerpán program jednání a nehlásí-li se již nikdo                    
o slovo. Předsedající též ukončí jednání, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva 
během jednání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva obce, nebo z jiných 
vážných důvodů /narušení jednání apod./ – v tomto  případě svolá starosta do 15 dnů 
nové jednání zastupitelstva 
 

Čl. VII. 
Pracovní komise 

Pro přípravu odborných stanovisek, expertíz apod. může zastupitelstvo obce zřizovat 
pracovní komise. Do těchto komisí volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby 
odborníky a ostatní fundované osoby. Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu 
nebo jejich rozpuštěním zastupitelstvem obce 

 



Čl. VIII. 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce 

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, 
aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popř. do 15 dnů ode dne právní 
moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému nebylo 
vyhověno. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen Zastupitelstva obce 
do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. 
 Ustavující zasedání volí starostu, místostarostu, členy Rady obce a ostatní. 

 
Čl. IX. 

Ostatní ujednání 
Komise a výbory obce sledují plnění usnesení a opatření jím přijatá a kontrolují výsledky 
plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti. Zprávu o výsledku kontrol nebo 
jednání předkládají zastupitelstvu při nejbližším zasedání. 
Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastňovat každého jednání zastupitelstva, jinak 
jsou povinni se omluvit s uvedením důvodu, také pozdní příchod nebo předčasný odchod 
omlouvá starosta. 
Nesvolá-li starosta zasedání Zastupitelstva obce dle Čl. III, učiní tak místostarosta nebo 
jiný člen Zastupitelstva obce. 
 

Čl. X. 
Jednací řád Zastupitelstva obce Věcov byl schválen ustavujícím Zastupitelstva obce dne 
27. října 2018 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení. Zároveň se dnem schválení 
nového jednacího řádu Zastupitelstva obce Věcov ruší všechny předchozí jednací řády 
Zastupitelstva obce Věcov. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ………………………………                                                          ………………………………………  
           Starosta obce                                       Místostarosta obce 


