Jednací
Zastupitelstva obce

řád
Jílovice

Č. I
l. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby,nejméně však
dvakrát do měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají na
obecním úřadě. Zasedání svolává a zpravidla je řídí starosta.
2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelsva obce podle odst.
1), učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.
3. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo
v průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva obce, předsedající zasedání ukončí. Do týdne se
koná náhradní zasedání, svolané podle odstavce 1) nebo 2).
4. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení,
rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů zastupitelstva.
Čl. II.
1. Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává
dosavadní starosta (§91 zákona o obcích) tak, aby se
konalo do 15ti dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty
pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování. Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli
či svátek, končí lhůta nejbližším pracovním dnem.
K svolání ustavujícího zasedání se však může

přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání návrhu soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování již marně uplynula.
Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo
hlasování je 10 dní a počíná ode dne následujícího po dni
vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Návrh se
podává místně příslušnému krajskému soudu. Ustavující
zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu a
místostarostu.
Čl. III
l. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Obecní úřad
informuje o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí
na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva obce a dále informaci uveřejní způsobem
v místě obvyklém.
Čl IV.
l. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání
připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové
a výbory.
2. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání
zastupitelstva obce na programu jeho jednání rozhodne
zastupitelstvo.
3. Občané se mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu a
k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok
písemně 15 dnů před zasedáním zastupitelstva obce nebo
ústně na jeho zasedání.

Čl. V.
l. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis,
který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení
ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání, průběh a
výsledek hlasování a přijatá usnesení.
2. Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení
zasedání, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O
námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Čl. VI.
l. Člen zastupitelstva je oprávněn :
- předkládat zastupitelstvu a dalším orgánům obce jejichž
je členem, své návrhy,
- vznášet dotazy, na jednotlivé členy, popř. zástupce obce
v orgánech právnických osob, které obec založila, odpověď
musí být dána bezodkladně nejpozději však do 30 dnů,
pokud tomu nebrání povinnost mlčenlivosti,
- požadovat od pracovníků obecního úřadu informace
související s výkonem funkce člena zastupitelstva
Čl VII.
l. Člen zastupitelstva obce je povinen :
- zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě
zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly,
které mu tyto orgány uloží
- hájit zájmy občanů obce a vystupovat tak, aby nebyla
ohrožena vážnost jeho funkce

- sdělit orgánu obce skutečnost, která nasvědčuje, že by
jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti
v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj
samotného nebo osobu blízkou pro fyzickou nebo
právnickou osobu, kterou zastupuje (střet zájmů) a to před
zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost
projednávat a která rozhodne o jeho případném
projednávání této záležitosti
Čl. VIII.
l. Zastupitelstvo obce má pravomoc schvalovat rozpočtová
opatření v průběhu roku nad 400 tis. Kč. Do 400 tis.Kč
schvaluje starosta obce.
Tímto se ruší jednací řád ze dne 5.3.2015.
Schváleno a nabývá účinnosti dne 14.11.2018
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Ježek Václav- starosta obce

Šolcová Zdeňka-místostarostka

