OBEC KÁMEN
394 13 Kámen 2
Čj. 141106/119
V Kámeně dne 6. 11. 2014

Jednací řád
pro zasedání zastupitelstva obce
(ZO = zastupitelstvo obce, ZZO = zasedání zastupitelstva obce)
 ZZO se koná zpravidla každý druhý pracovní čtvrtek v měsíci v kanceláři obecního
úřadu od 19 h, není-li z moci starosty určeno jinak, ale nejméně jednou za 3 měsíce
 ZZO je veřejné. Oznámení o konání ZZO vyvěšuje nejméně sedm dní předem starosta
nebo jiný pověřený člen ZO v obecní skříňce a na webových stránkách obce, předseda
nebo jiný člen výboru pro místní části ve skříňce v místních částech obce. Oznámení
obsahuje předpokládaný program jednání
 Občané, kteří se zúčastní veřejného zasedání ZO, do něj nemohou během projednávání
programu zasahovat. Své připomínky mohou přednést v diskusi po ukončení
projednávání programu ZZO. Výjimečně a z dobrého důvodu může hosta požádat
o slovo starosta obce
 O závažných bodech zasedání jsou všichni členové ZO informováni s dostatečným
předstihem předem, aby se mohli na jednání zodpovědně připravit
 Každý člen ZO je povinen zúčastňovat se všech zasedání, omluven může být jen ze
závažných důvodů
 ZZO řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný určený člen ZO
 ZO rozhoduje o jednotlivých bodech programu hlasováním. ZO je usnášeníschopné,
hlasuje-li nadpoloviční většina, tj. nejméně čtyři zastupitelé
 O ZZO je veden zápis obsahující výsledek hlasování u každého bodu a závěrečné
usnesení. Zápis respektuje zákon 101/2000 o ochraně osobních údajů. Zápis podepíše
starosta (nebo místostarosta) a dva ověřovatelé zápisu
 Zápis o ZZO je zveřejněn stejným způsobem jako oznámení o konání ZZO a to do
10 dnů od zasedání
 Zápisy ze ZZO jsou uchovány v elektronické a v tištěné formě

Jednací řád byl přijat na 1. zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2014 a platí až do odvolání,
nejdéle však do konce volebního období v roce 2018
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starosta obce
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