Jednací řád
Rady obce Obrnice

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zákon o obcích č. 128//2000 Sb., v ustanovení § 101 odst. 1, 2, hovoří o jednání rady obce, kde se
říká:


rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné



rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů

Ustanovení § 101, odst. 3, 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se upravuje jednání rady obce.

Čl. 2
1. Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon
odpovídá zastupitelstvo obce.
2. Rada obce vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech přenesené působnosti.
3. Rada obce může vydat obecně závaznou vyhlášku ve věcech samostatné působnosti s tím, že
tato vyhláška musí být schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Při neschválení
vyhlášky zastupitelstvem obce, pozbývá vyhláška platnosti.

Čl. 3
Složení rady obce
Rada obce je pětičlenná a je zvolena na ustavujícím zasedání z členů zastupitelstva obce. Členem
rady obce se stává starosta, zástupce starosty a další tři členové z řad zastupitelstva obce.

Čl. 4
Schůze rady obce
1. Rada obce se schází obvykle ke svým schůzím 1x za 14 dní, v případě potřeby svolává

starosta mimořádnou schůzi rady obce.
2. Schůzi rady obce svolává starosta, v jeho nepřítomnosti zástupce starosty, popřípadě jiný
pověřený člen rady obce.
3. Program jednání rady obce je předložen na začátku jednání, včetně projednávání zpráv
jednotlivých výborů a komisí. Předkladatelé jednotlivých zpráv odpovídají za úplnost,
přesnost a kvalitní vyhotovení předkládaného materiálu. Předkládaný materiál k jednání
rady obce je předem projednán v příslušném výboru, případně komisi. Tyto materiály budou
tři dny před jednáním rady obce doručeny jednotlivým členům.
4. Schůzi rady obce řídí starosta nebo zástupce starosty, popřípadě jiný pověřený člen rady
obce.
5. V úvodu ověří předsedající počet přítomných, navrhne ke schválení a doplnění program
schůze. Zápisy ze schůze rady obce obdrží na vyžádání členové zastupitelstva obce.
6. Zasedání rady obce jsou neveřejná, při projednávání důležitých otázek mohou být přizváni
předsedové výborů nebo komisí.
7. Členové rady obce jsou oprávněni vznášet dotazy a věcné připomínky k projednávaným
zprávám a předkládat návrhy a řešení jednotlivých problémů.
8. Rada obce je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
9. Zápis rady obce podepisuje starosta, zástupce starosty a ověřovatelé zápisu.
10.

Usnesení rady obce podepisuje starosta a zástupce starosty.

Čl. 5
Usnesení rady
1. Rada obce přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu.
2. 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
Zabezpečení usnesení a kontrola jeho plnění
1. Termín a odpovědný pracovník za splnění úkolů uložených usnesením, je uveden u každého
usnesení jednotlivě.
2. Kontrolu plnění usnesení provádí rada obce.

Čl. 7
Organizačně technické zabezpečení přípravy
a schůze rady obce

1. Starosta svolává členy rady obce ke schůzím písemným nebo telefonickým pozváním, dle
schváleného harmonogramu jednání, případné změny jednání jsou řešeny telefonicky.
2. Zástupce starosty OÚ zajišťuje přípravu písemných zpráv a návrhů pro schůzi rady obce.
3. Zápis ze schůze rady obce provádí zástupce starosty a na žádost členů zastupitelstva obce
zajišťuje jeho rozeslání.
4. Zápis ze schůze rady obce obsahuje:
a)
b)

pořadové číslo, datum a hodinu konání
jmenovitý seznam členů rady obce, přítomných i nepřítomných, seznam hostů a
přizvaných členů obecního zastupitelstva

c)

program schůze

d)

výsledek hlasování k jednotlivým usnesením

e)

pořadí projednávaných bodů programu s přijatými usneseními

f)

závěr jednání, včetně podpisu starosty a zástupce starosty.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Změny, doplňky nebo nové znění jednacího řádu schvaluje rada obce.
2. Tento jednací řád rady obce byl schválen na zasedání rady obce dne 19. 11. 2014,
kterým se ruší jednací řád ze dne 28. 11. 2006

Drahomíra Miklošová v.r.
starostka obce

Stanislav Zaspal v.r.
místostarosta obce

