
OBEC LOMNICE 
Kraslická 44, 365 01 Lomnice 

  
 

JEDNACÍ  �ÁD  ZASTUPITELSTVA  OBCE  LOMNICE 
 

Zastupitelstvo obce Lomnice dle § 96 zákona �.128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení) 
schválilo jednací �ád v tomto zn�ní : 

§ 1 
Úvodní ustanovení 

1. Jednací �ád zastupitelstva obce upravuje p�ípravu, svolání, pr�b�h, jednání, usnášení a 
kontrolu pln�ní jeho usnesení, jakož i další otázky. 

2. O otázkách upravených tímto jednacím �ádem, pop�. o dalších zásadách svého jednání, 
rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona. 

 
§ 2 

Pravomoci zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 35, odst. 1, zákona �. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 

§ 3 
Svolání jednání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce se schází podle pot�eby, nejmén� však jedenkrát za t�i m�síce. 
Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla �ídí starosta. Starosta svolává zasedání 
zastupitelstva nejpozd�ji do 7 dn� p�ede dnem jednání. Ve výjime�ných p�ípadech lze tuto dobu 
zkrátit. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to  alespo� jedna 
t�etina �len� zastupitelstva obce, p�ednosta okresního ú�adu nebo hejtman kraje. Zasedání 
zastupitelstva obce se koná nejpozd�ji do 21 dn� ode dne, kdy žádost byla doru�ena obecnímu 
ú�adu.  

§ 4 
P�íprava jednání zastupitelstva obce 

1. P�ípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, p�itom stanoví zejména : 
a) dobu a místo konání 
b) odpov�dnost za zpracování a p�edložení odborných podklad� 
c) zp�sob projednání materiál� a návrh� na opat�ení s ob�any 
d) návrh termínu dalšího zasedání obecního zastupitelstva 

2. Návrhy starosty, výbor� a komisí nebo �len� zastupitelstva obce se p�edkládají podle 
obsahu bu� ústn� na jednání zastupitelstva nebo písemn�. 

3. Písemné materiály, ur�ené pro jednání zastupitelstva obce, p�edkládá navrhovatel v po�tu 
14 výtisk� prost�ednictví obecního ú�adu tak, aby mohly být doru�eny nejpozd�ji do 7 dn� 
p�ede dnem jednání zastupitelstva obce jeho �len�m (13  výtisk�  obdrží  jednotlivý �lenové, 
1 výtisk s celým programem zasedání bude trvale uložen k nahlédnutí a seznámení na 
obecním ú�ad� u administrativní pracovnice). 

4. P�edkládané materiály budou zpracovány tak, aby umožnily �len�m zastupitelstva obce 
komplexn� posoudit problematiku a p�ijmout ú�inná opat�ení. 

5. O míst�, dob� a navrženém po�adu jednání zastupitelstva obce informuje starosta  ob�any  
nejpozd�ji  7 dn�  p�ede  dnem jednání zastupitelstva, a  to  na  ú�ední   desce   obecního  
ú�adu  a  na  informa�ních   deskách  v  obci. 

 
§ 5 

Ú�ast �len� zastupitelstva obce na jednání 
1. �lenové zastupitelstva obce jsou povinni se zú�astnit každého jednání, jinak jsou povinni se 

omluvit starostovi s uvedením d�vodu. Také pozdní p�íchod nebo p�ed�asný odchod 
omlouvá starosta. 

2. Ú�ast na jednání stvrzují �lenové podpisem do listiny p�ítomných. 
 



§ 6 
Program jednání 

1. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta. 
2. Na zasedání zastupitelstva obce m�že být jednáno jen o v�cech, které byly dány do 

programu a o návrzích, s jejichž za�azením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta 
sd�lí návrh programu jednání p�i jeho zahájení; o n�m �i o námitkách proti n�mu rozhoduje 
zastupitelstvo obce hlasováním. 

3. Požádá-li o to písemn� �len zastupitelstva obce, projedná se za�azení požadovaného bodu 
v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sd�lit 
d�vody neza�azení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel p�esto na jeho projednání rozhodne, o 
tom zastupitelstvo obce. 

§ 7 
Pr�b�h jednání zastupitelstva obce 

1. Sch�zi zastupitelstva obce �ídí starosta nebo místostarosta. 
2. P�edsedající �ídí hlasování, jehož výsledek zjiš�uje a vyhlašuje, ukon�uje a p�erušuje 

zasedání a dbá o to, aby m�lo pracovní charakter a v�cný pr�b�h. Není-li p�i zahájení 
jednání p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina všech �len� zastupitelstva obce, ukon�í p�edsedající 
zasedání a starosta svolá do 15 dn� nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo 
zbývajícímu programu. 

3. Zahajovací �ástí jednání p�edsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo �ádn� 
svoláno a vyhlášeno, konstatuje p�ítomnost nadpolovi�ní v�tšiny �len�, dá schválit program 
jednání a opat�ení, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvláš� a ur�í dva �leny 
zastupitelstva obce za ov��ovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sd�lí, zda byl ov��en 
zápis z p�edchozího jednání, kde byl uložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti n�mu 
podány.   

4. Zápis proti n�muž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatn�ny, 
rozhodne  o  nich  zastupitelstvo obce po vyjád�ení ov��ovatel�.  

5. Zápis z p�edchozího jednání je p�i zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí. 
6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede p�edkladatel. 
7. Do rozpravy se p�ihlašují ú�astnící zasedání zvednutím ruky v pr�b�hu zasedání. Bez 

ohledu na po�adí p�ihlášek do diskuse m�že být ud�leno slovo tomu �lenu  zastupitelstva 
obce, který namítá nedodržení jednacího �ádu nebo platných právních p�edpis�. 

8. K projednávané v�ci má právo se na zasedání zastupitelstva vyjad�ovat každý ob�an. Jeho 
vystoupení musí být v souladu s jednacím �ádem. 

9. Na zasedání zastupitelstva obce má právo požádat o slovo �len vlády nebo jím ur�ený 
zástupce, senátor, poslanec, p�ednosta Okresního ú�adu v Sokolov�, jím ur�ený zástupce 
nebo zástupce orgánu Karlovarského kraje. 

10. Starosta p�edkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení v otázkách samostatné 
p�sobnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen v�c vysv�tlit 
a zd�vodnit p�edkládaný návrh. Zastupitelstvo obce rozhodne hlasováním. 

11. Zastupitelstvo obce m�že v pr�b�hu jednání hlasováním bez rozpravy body  programu 
p�esunout nebo slou�it rozpravu ke dv�ma nebo více bod�m po�adu. 

12. Do diskuse se mohou �lenové zastupitelstva p�ihlásit jenom do konce rozpravy.  
13. Nikdo, komu p�edsedající neud�lil slovo nem�že se ho ujmout. 
14. Návrh na ukon�ení rozpravy m�že podat kterýkoliv �len zastupitelstva obce, o jeho návrhu 

se hlasuje bez rozpravy. 
§ 8 

P�íprava usnesení zastupitelstva obce 
1. Návrh usnesení p�edkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv 

projednávaných tímto orgánem a z diskuse �len� zastupitelstva. 
2. Usnesení musí obsahov� odpovídat výsledk�m jednání, záv�ry, opat�ení a zp�sob kontroly 

musí být v usnesení formulovány stru�n�, adresn�, s termíny a odpov�dností za spln�ní 
ukládaných úkol�. Návrh usnesení formuluje a zastupitelstvu obce p�edkládá návrhová 
komise. 

3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné p�sobnosti 
starostovi i jiným �len�m zastupitelstva. 



 
§ 9 

Hlasování 
1. Zastupitelstvo obce je schopno usnášet se, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina všech jeho 
�len�. 

2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých 
bodech navrženého usnesení, stanoví jejich po�adí pro postupné hlasování p�edsedající. 

3. Byly-li uplatn�ny pozm��ující návrhy, dá p�edsedající hlasovat nejprve o t�chto zm�nách a 
poté o ostatních �ástech návrhu. 

4. V p�ípad�, že je p�edložen návrh usnesení v n�kolika variantách, hlasuje zastupitelstvo 
nejprve o variant� doporu�ené návrhovou komisí. V p�ípad� uplatn�ní protinávrhu, hlasuje 
se nejd�íve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za 
nep�ijaté. 

5. Jestliže p�edkládaný návrh nezískal p�i hlasování pot�ebnou v�tšinu, m�že se zastupitelstvo 
na návrh starosty usnést na dohadovacím �ízení. Starosta v tomto  p�ípad�  vyzve  politické  
skupiny  �len�  zastupitelstva, aby  jmenovaly  po jednom zástupci pro toto �ízení a zasedání 
zastupitelstva obce p�eruší. Dohadovacímu �ízení p�edsedá starosta. Dojde-li k dohod�, 
která nasv�d�uje tomu, že upravený návrh získá pot�ebnou v�tšinu, starosta obnoví 
p�erušené zasedání zastupitelstva, p�ednese upravený návrh a dá o n�m hlasovat. Nezíská-
li upravený návrh pot�ebnou, prohlásí starosta návrh za odmítnutý. 

6. Nep�ijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho p�edložených variant, 
návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení. 

7. Hlasování se provádí ve�ejn� nebo tajn�, o �emž rozhoduje zastupitelstvo obce. Ve�ejné 
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování 
zdržet. Usnesení je p�ijato, hlasuje-li pro návrh nadpolovi�ní v�tšina všech �len� 
zastupitelstva obce.  

8. Usnesení zastupitelstva obce a obecn� závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s 
místostarostou. 

9. Zve�ejn�ní usnesení zastupitelstva obce se provádí vyv�šením na ú�ední desce obecního 
ú�adu a na informa�ních deskách v obci. 

 
§ 10 

Dotazy �len� zastupitelstva obce 
1. �lenové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, p�ipomínky a podn�ty na starostu 

obce a místostarostu, na další orgány obce a vedoucí organizací a za�ízení z�ízených nebo 
založených obcí a požadovat od nich vysv�tlení. 

2. Na dotazy a p�ipomínky odpovídá dotazovaný bezprost�edn�; p�ipomínky, jejichž obsah 
vyžaduje prošet�ení nebo provedení jiného opat�ení, zodpoví písemn�, nejpozd�ji do 30 dn�. 

3. Souhrnnou zprávu o vy�ízení p�ipomínek a dotaz� p�edkládá starosta zastupitelstvu na jeho 
následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjád�í v této souvislosti nespokojenost s vy�ízením 
jeho dotazu, zaujímá k tomu kone�né stanovisko zastupitelstvo obce. 

4. Uplatn�né dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a 
jejich vy�ízení vedena evidence u obecního ú�adu. 

 
§ 11 

Pé�e o nerušený pr�b�h jednání 
1. Nikdo nesmí rušit pr�b�h jednání zastupitelstva obce, p�edsedající m�že vykázat ze 

zasedací místnosti rušitele jednání. 
2. Nemluví-li �e�ník k v�ci nebo p�ekro�í-li stanovený �asový limit, m�že mu p�edsedající 

odejmout slovo. 
§ 12 

Ukon�ení zasedání zastupitelstva obce 
P�edsedající prohlásí zasedání za ukon�ené, byl-li po�ad jednání vy�erpán a nikdo se již 

nehlásí o slovo. Rovn�ž prohlásí zasedání za ukon�ené, klesl-li po�et p�ítomných �len� 
zastupitelstva pod nadpolovi�ní v�tšinu nebo z jiných závažných d�vod�, zejména nastaly-li 
skute�nosti znemož�ující nerušené jednání, v t�chto p�ípadech zasedání svolá do 15 dn�. 



 
§ 13 

Výbory zastupitelstva obce, pracovní komise 
1. Zastupitelstvo obce z�izuje jako své iniciativní a kontrolní orgány finan�ní a kontrolní výbor. 
2. Zastupitelstvo obce m�že jako své iniciativní a poradní orgány z�ídit komise, do nichž 

zastupitelstvo jmenuje své �leny a podle pot�eby další odborníky a experty. 
3. Funkce pracovních komisí kon�í rozhodnutím zastupitelstva obce. 
 

§ 14 
Organiza�n� technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce 

1. O pr�b�hu jednání zastupitelstva obce se po�izuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá 
obecní ú�ad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soust�e�uje zprávy o 
jejich pln�ní. 

2. Schválený zápis dosv�d�uje pr�b�h jednání a obsah usnesení.Jeho nedílnou sou�ástí  je  
vlastnoru�n�  podepsaná listina p�ítomných, návrhy a dotazy, podané p�i zasedání písemn�. 

3. V zápisu se uvádí : 
� den a místo jednání 
� hodina zahájení a ukon�ení 
� doba p�erušení 
� jméno ur�ených ov��ovatel� zápisu 
� jméno omluvených i neomluvených �len� zastupitelstva 
� program jednání 
� pr�b�h rozpravy se jmény �e�ník� 
� podané návrhy, dotazy, nám�ty a p�ipomínky 
� výsledek hlasování 
� schválené zn�ní usnesení 
� další skute�nosti, které by se podle rozhodnutí �len� zastupitelstva obce m�ly stát 

sou�ástí zápisu 
4. Zápis se vyhotovuje do 10-ti dn� po skon�ení zasedání zastupitelstva a podepisují jej 

starosta a ur�ení ov��ovatelé. Musí být uložen na obecním ú�ad� k nahlédnutí. Po uplynutí 5 
let je p�edán okresnímu archivu k archivaci. 

5. Jeden zápis se vyv�šuje do 10-ti dn� po zasedání zastupitelstva na ú�ední desku a 
informa�ní desky v obci a ponechá se vyv�šen nejmén� 15 dn�. 

6. O námitkách �lena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce. 

§ 15 
Zabezpe�ení a kontrola usnesení 

1. Starosta obce projedná na nejbližším zasedání organiza�ní opat�ení k zabezpe�ení 
usnesení zastupitelstva obce. V obcích, kde nebyla zvolena rada obce, zajiš�uje organiza�ní 
opat�ení a p�ípadné zabezpe�ení p�ijatých usnesení starosta obce. 

2. Výbory zastupitelstva obce opat�ení sledují a kontrolují výsledky pln�ní na úsecích, 
spadajících do jejich p�sobnosti. 

3. Souhrnnou kontrolu pln�ní usnesení provádí starosta obce a pololetn� informuje zasedání 
zastupitelstva obce. 

§ 16 
Jednací �ád schválilo Zastupitelstvem obce Lomnice dne 26.listopadu 2002 

  
 
 
          Jan Dudáš v.r.                                                                                   Miloslav Matoušek v.r. 
místostarosta obce Lomnice                                                                       starosta obce Lomnice                            
 
 

Vyv�šeno na ú�ední desce 
od 27.11.2002 do 12.12.2002 

 


