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Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „zastupitelstvo“) vydává v souladu 
s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“) na základě svého usnesení č. Z/../2022 – 20. ZM ze dne 16.06.2022 
následující jednací řád: 

 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis upravuje náležitosti přípravy, svolávání a průběhu zasedání zastupitelstva, 
náležitosti rozhodování zastupitelstva, vydávání usnesení a kontroly jejich plnění, práva 
a povinnosti účastníků zasedání, vyhotovování zápisu ze zasedání a další organizační záležitosti 
související s činností zastupitelstva. Jednací řád, jakož i vlastní zasedání zastupitelstva, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem o obcích. 

 

Článek II 
Pravomoci zastupitelstva města 

1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti města Dvůr Králové nad 
Labem dle příslušných ustanovení zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech náležících 
do přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon o obcích či zvláštní právní předpis. 

2. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomocí 
vyhrazených radě města dle ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích. 

3. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle 
ustanovení § 105 odst. 1 zákona o obcích. 

 

Článek III 
Svolání zasedání zastupitelstva 

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce.  

2. Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu města Dvůr Králové nad Labem. 

3. Zasedání zastupitelstva svolává starosta města, v zákonných případech místostarosta, případně 
jiný člen zastupitelstva (dále jen „předsedající“), a to nejpozději 7 dnů před datem jeho konání 
prostřednictvím elektronické pozvánky. 

4. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů 
zastupitelstva nebo hejtman Královéhradeckého kraje, a to tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů 
ode dne, kdy byla žádost o svolání zasedání zastupitelstva doručena městskému úřadu. Neučiní-li 
tak starosta, svolá zasedání zastupitelstva místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.  

5. Žádost o svolání zastupitelstva, kterou podá jedna třetina členů zastupitelstva, musí obsahovat: 

• požadavek na svolání zasedání zastupitelstva, 
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• program, který má být na zasedání zastupitelstva projednán, 

• jména a vlastnoruční podpisy členů zastupitelstva, kteří svolání zasedání požadují. 

 

6. Informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva zveřejní 
Městský úřad města Dvůr Králové nad Labem na úřední desce města, stejně tak jako způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a to vždy alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. 

7. V době vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nebo vydání 
mimořádného opatření podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19, podléhá režim svolávání, konání, popř. zrušení zasedání zastupitelstva 
aktuální právní úpravě, eventuálně závazným nařízením ústředních orgánů státní správy. Informaci 
o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva zveřejní městský 
úřad v době vyhlášení krizového stavu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva; 
záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu nebo vydaného mimořádného opatření, 
mohou být na tomto zasedání projednávány pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna 
nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva města. 

 

Článek IV 
Příprava zasedání zastupitelstva 

1. Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta spolu s místostarosty a tajemníkem 
městského úřadu na základě programu navrženého radou města. 

2. Datum, čas a místo konání zasedání zastupitelstva stanovuje osoba svolávající zasedání dle článku 
III odst. 3. a 4. jednacího řádu. 

3. Zasedání zastupitelstva se na základě pokynu tajemníka úřadu nebo starosty města účastní vedoucí 
odborů městského úřadu, vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a právního oddělení odboru 
kanceláře tajemníka úřadu, případně další zaměstnanci městského úřadu. Na pokyn starosty města 
se dále zasedání zastupitelstva účastní jednatel společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem, s.r.o., jednatel společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., ředitel 
Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem a ředitel Městské policie Dvůr Králové nad 
Labem. 

4. Rada města schvaluje návrh programu zasedání zastupitelstva.  

5. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají 
jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva. 

6. Návrhy na projednání v zastupitelstvu se podávají v písemné formě elektronicky, případně 
v listinné podobě prostřednictvím podatelny městského úřadu tak, aby byly městskému úřadu 
doručeny nejpozději 15 dnů před zasedáním zastupitelstva, na kterém mají být projednány. 
O zařazení návrhů podaných v pozdější lhůtě rozhodne zastupitelstvo v úvodu příslušného 
zasedání. 

7. Návrhy na projednání v zastupitelstvu musí obsahovat název materiálu, stručnou důvodovou 
zprávu, včetně případných příloh, na jejímž základě lze dospět ke konkrétnímu rozhodnutí 
zastupitele při jeho hlasování o návrhu příslušného usnesení, a konkrétní návrh usnesení. Návrh, 
který nebude obsahovat některou z těchto náležitostí, nebude na pořad jednání zastupitelstva 
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zařazen. O důvodu nezařazení takového návrhu na pořad jednání bude jeho předkladatel 
předsedajícím poučen. 

8. Materiály jsou doručovány členům zastupitelstva alespoň 7 dnů před konáním zasedání 
zastupitelstva, a to v elektronické podobě prostřednictvím vzdáleného přístupu do informačního 
systému SW 602 – FormFlow (dále jen „SW 602“). Každý zastupitel má přiděleny jedinečné 
přístupové údaje do SW 602. 

9. Za účelem práce s materiály v elektronické podobě bude každý člen zastupitelstva na svou žádost 
vybaven zařízením, které umožní čtení a ukládání materiálů předaných v elektronické podobě. 

10. V případě, že má předkladatel návrhu k zařazení na pořad jednání či k diskuzi materiály 
v elektronické podobě, které chce předložit k veřejné prezentaci prostřednictvím výpočetní 
techniky, je povinen tak učinit nejpozději 30 minut před zahájením zasedání zastupitelstva, a to 
k rukám technické obsluhy hlasovacího systému. Materiály budou předloženy v elektronické 
podobě prostřednictvím flash disku v některém ze standardních formátů (.pdf, .xlsx, .docx, .pptx., 
.jpg, .png, gif, .tif). V opačném případě může předsedající rozhodnout o tom, že předložené 
materiály nebudou připuštěny. 

11. Na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem jsou před zasedáním zastupitelstva 
zveřejněny anonymizované verze důvodových zpráv a navrhovaných usnesení zveřejněného 
programu, a to minimálně 3 dny před zasedáním zastupitelstva. 

 

Článek V 
Práva a povinnosti členů zastupitelstva 

1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných 
orgánů města, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města 
a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost a důstojnost jeho funkce. 

2. Člen zastupitelstva oznamuje svoji neúčast na zasedání zastupitelstva písemně nebo telefonicky 
předsedajícímu. Pozdní příchod či předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva oznamuje 
zastupitel předsedajícímu zasedání a současně o této skutečnosti uvědomuje zapisovatele. 

3. Při příchodu si zastupitel vyzvedne osobní čipovou kartu sloužící k přihlášení do elektronického 
hlasovacího systému MINISTR, který slouží k hlasování o jednotlivých bodech programu 
a přihlašování do rozpravy nebo diskuze (dále jen „hlasovací systém“). Převzetí osobní čipové karty 
stvrdí zastupitel svým podpisem na předložené listině. Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují 
zastupitelé přihlášením do hlasovacího systému prostřednictvím osobní čipové karty. Po ukončení 
zasedání zastupitel vyjme čipovou kartu z hlasovacího zařízení a ponechá ji na stole. 

4. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 
a rozhodování určité záležitosti v zastupitelstvu mohl znamenat výhodu nebo újmu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost nejpozději před zahájením 
hlasování o předmětné záležitosti zastupitelstvu. Oznámení je vždy součástí zápisu ze zasedání 
zastupitelstva.  

5. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu 
města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž 
zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město 
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založilo nebo zřídilo. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo požadovat od 
zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, 
které město založilo nebo zřídilo, informace o skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich 
funkce. 

6. Podněty dle čl. V odst. 5, které nelze vyřídit bezprostředně na místě, budou vyřízeny písemně do 
30 dnů. Konkrétní odpovědnost za vyřízení této agendy určí tajemník městského úřadu v rámci 
organizační struktury městského úřadu dle pokynů starosty. Uplatní-li člen zastupitelstva 
v souvislosti s písemným vyřízením svého podnětu výhrady, rozhodne o jejich opodstatněnosti 
zastupitelstvo. 

7. Veškeré dotazy, připomínky a podněty vznesené v průběhu zasedání zastupitelstva dle čl. V odst. 5 
se zaznamenávají do zápisu z příslušného zasedání. 

 

Článek VI 
Práva a povinnosti občanů města 

1. Každý občan města Dvůr Králové nad Labem, který dosáhl věku 18 let, jakož i vlastník nemovité 
věci na území města Dvůr Králové nad Labem, dosáhl-li věku 18 let, má právo: 

a) vyjadřovat se na zasedání k projednávaným věcem v souladu s příslušnými ustanoveními 
jednacího řádu, 

b) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti města; je-li žádost 
o projednání takové záležitosti podepsána alespoň 0,5 % občanů města, musí být projednána 
na nejbližším možném zasedání zastupitelstva, nejpozději však do 90 dnů, 

c) podávat orgánům města návrhy, podněty a připomínky; v případě, že se jedná o působnost 
zastupitelstva, projedná jej zastupitelstvo na nejbližším možném zasedání zastupitelstva, 
nejpozději však do 90 dnů. 
 

2. Každá osoba, která se chce vyjádřit k projednávané věci a bude jí uděleno slovo, předstoupí před 
mikrofon a představí se jménem a příjmením. Projevy musí být přiměřeně hlasité a srozumitelné. 

 

Článek VII 
Průběh zasedání zastupitelstva 

1. Zasedání zastupitelstva řídí předsedající. 

2. Zasedání zastupitelstva je veřejné. 

3. O zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový nebo zvukově-obrazový záznam, o čemž 
předsedající při zahájení zasedání poučí přítomnou veřejnost. Souhlas občanů nebo osob 
pozvaných na zasedání zastupitelstva se zaznamenáním a zveřejněním jejich projevu se 
nevyžaduje. Projev, popř. část projevu, obsahující citlivé informace o zdravotním stavu, detailních 
rodinných poměrech, případně informace podléhající mlčenlivosti nebo utajení dle zvláštních 
právních předpisů, je však nutno ze záznamu odstranit. 

4. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Členové 
zastupitelstva se po svém příchodu přihlásí do hlasovacího systému vložením osobní čipové karty. 
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V případě, že se člen zastupitelstva v průběhu zasedání dočasně vzdálí, je povinen se odhlásit 
vyjmutím karty z hlasovacího systému a po svém příchodu provést opětovné přihlášení.  

5. Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva nejpozději 20 minut po stanoveném začátku zasedání. 
Není-li v okamžiku zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a zároveň oznámí 
termín náhradního zasedání, které se bude konat nejpozději do 15 dnů.  
 

6. Předsedající zahajuje, řídí a ukončuje zasedání zastupitelstva. V úvodu zasedání předsedající 
konstatuje řádné svolání zasedání a usnášeníschopnost zastupitelstva. Předsedající navrhne 
zvolení členů návrhové komise. Předsedající dále určí zapisovatele z okruhu zaměstnanců města 
zařazených do městského úřadu a dva ověřovatele zápisu z řad členů zastupitelstva. K naplnění 
počtu dvou ověřovatelů dojde okamžikem, kdy oba určení ověřovatelé přijmou povinnost ověřit 
zápis slovem „ANO“.  
 

7. Předsedající seznámí zastupitelstvo se zprávou ověřovatelů zápisu z předchozího zasedání 
zastupitelstva, eventuálně s uplatněnými námitkami členů zastupitelstva proti tomuto zápisu. 
O námitkách členů zastupitelstva proti zápisu z předchozího zasedání rozhodne zastupitelstvo.  
 

8. Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady města, jejichž výkon pozastavil pro 
jejich nesprávnost podle § 105 zákona o obcích. Předkládané návrhy je povinen zdůvodnit. 
O předložených návrzích rozhodne zastupitelstvo.  
 

9. Předsedající předloží ke schválení návrh programu. O zařazení návrhů na pořad jednání 
přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo. Návrhy musí splňovat 
náležitosti dle čl. IV odst. 7. jednacího řádu; v opačném případě nebudou na pořad jednání 
zařazeny.  
 

10. Jednotlivé body programu před jejich projednáním stručně uvede předsedající, případně 
předkladatel, přičemž ve stručnosti uvede zásadní body důvodové zprávy a přednese návrh 
usnesení, případně jeho nejdůležitější části. 
 

11. Před zahájením rozpravy umožní předsedající zástupcům výborů seznámit zastupitelstvo se 
stanovisky výborů k projednávané problematice.  

 
12. Všem vystupujícím uděluje, popřípadě odnímá slovo předsedající. Předsedající může odejmout 

slovo zejména tehdy, ujímá-li se vystupující slova svévolně, odchyluje-li se zcela od 
projednávaného tématu, překročí-li vymezený čas pro své vystoupení, porušuje-li obsahem svého 
vystoupení právní řád České republiky, případně je-li jeho projev vulgárního charakteru.  
 

13. Předsedající důsledně dbá na věcný a důstojný průběh zasedání. Osoby, které svým jednáním 
hrubě narušují řádný a důstojný průběh zasedání zastupitelstva a nereagují na výzvu 
předsedajícího k nápravě, může předsedající vykázat ze zasedací místnosti, a to v případě potřeby 
i za asistence městské policie nebo Policie ČR. 
 

14. Zahájení a ukončení rozpravy oznamuje předsedající. Do rozpravy se zastupitelé přihlašují 
prostřednictvím hlasovacího systému, ostatní účastníci zasedání viditelným zvednutím ruky. 
Přihlásit se o slovo lze pouze před ukončením rozpravy.  
 

15. Předsedající udělí postupně slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva, popř. tajemníkovi 
městského úřadu, a to zpravidla v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo, neurčí-li předsedající jinak. 
Přednostně může předsedající udělit slovo předkladateli návrhu projednávaného bodu programu. 



Stránka 7 z 10 
 

Ke stejnému bodu programu se tentýž vystupující (včetně předkladatele) smí vyjádřit nejvýše 
dvakrát, přičemž každé jeho jednotlivé vystoupení je omezeno časovým limitem 5 minut. Po 
překročení vymezeného času předsedající může vystupujícímu odejmout slovo. Za účelem 
doplnění projednávané problematiky může předsedající udělit slovo příslušnému zaměstnanci 
města zařazenému do městského úřadu, jehož vystoupení není omezeno časovým limitem.  

 
16. Osobám přihlášeným do rozpravy na základě oprávnění dle čl. V, VI a VII odst. 18. udělí předsedající 

slovo po skončení vystoupení posledního z přihlášených dle čl. VII odst. 15., a to v pořadí, v jakém 
se přihlásili o slovo, neurčí-li předsedající jinak. 

 
17. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
 

18. Dostaví-li se na zasedání zastupitelstva za účelem vyjádření téhož stanoviska k témuž bodu 
programu větší skupina osob z řad veřejnosti (více než 5 osob), může předsedající tyto osoby 
vyzvat, aby svá stanoviska vyjádřily prostřednictvím svého společného zástupce, jemuž 
předsedající následně udělí slovo. Společný zástupce může vystoupit k témuž bodu programu 
nejvýše dvakrát, přičemž každé jeho jednotlivé vystoupení je omezeno časovým limitem 5 minut. 
Společný zástupce vystupuje pouze za osoby, jež s tímto postupem vyjádřily souhlas. 

 
19. Na výzvu předsedajícího mohou na zasedání zastupitelstva vystoupit i osoby, které nejsou členy 

zastupitelstva, zaměstnanci městského úřadu ani osoby uvedené v čl. VI a čl. VII bod 17 jednacího 
řádu. Chce-li se taková osoba vyjádřit k projednávané věci bez vyzvání předsedajícího, vyzve 
předsedající zastupitelstvo, aby hlasovalo o připuštění projevu této osoby.  

 
20. Zastupitelé se mohou kdykoliv přihlásit o slovo s technickou poznámkou, je-li jejím obsahem 

upozornění na porušení právních předpisů, jednacího řádu či jiných procedurálních pravidel. 
Zastupiteli s technickou poznámkou je uděleno přednostní právo na vystoupení ihned po 
dokončení právě probíhajícího projevu. Technická poznámka je omezena časovým limitem 
1 minuty. Nenaplňuje-li vystoupení svým obsahem parametry technické poznámky či byl-li 
překročen vymezený čas, může předsedající vystupujícímu odejmout slovo. 
 

21. Zastupitelstvo může během vlastního zasedání rozhodnout o změně pořadí jednotlivých bodů 
programu, eventuálně o jejich přesunutí na příští zasedání zastupitelstva, jakož i rozhodnout 
o sloučení rozpravy ke dvěma či více bodům programu.  

 
22. Ukončení rozpravy může navrhnout kterýkoliv člen zastupitelstva. O návrhu na ukončení rozpravy 

se hlasuje ihned bez rozpravy.  
 

23. Na závěr každého programového bodu jednání obvykle zastupitelstvo rozhoduje o přijetí 
příslušného návrhu usnesení. Usnesení představuje kolektivní rozhodnutí zastupitelstva jako 
nejvyššího orgánu samosprávy města Dvůr Králové nad Labem.  

 
24. Je-li navrhované usnesení jakkoli dotčeno vystoupením člena zastupitelstva pozměňovacím 

návrhem, protinávrhem, návrhem o hlasování o jednotlivých bodech apod., předá člen 
zastupitelstva tento návrh v písemné podobě předsedovi návrhové komise a technické obsluze 
hlasovacího systému. Takový návrh usnesení předkládá ke schválení vždy předseda návrhové 
komise.  
 

25. Usnesením zastupitelstva se mohou v oblasti samostatné působnosti ukládat úkoly starostovi, 
místostarostům, radě města, členům zastupitelstva, výborům, tajemníkovi městského úřadu, 
vedoucím zaměstnancům městskému úřadu, případně dalším institucím města.  
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26. Konečná formulace usnesení zastupitelstva musí vždy obsahově odpovídat výsledkům jednání 

zastupitelstva.  
 

27. Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním. K platnému přijetí usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo 
volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, nestanoví-li v daném 
případě zvláštní právní předpis jinak. Před každým hlasováním se vždy ověří aktuální 
usnášeníschopnost zastupitelstva. Zjištěný údaj se uvede v zápisu ze zasedání zastupitelstva.  
 

28. Před zahájením hlasování předsedající seznámí zastupitelstvo s předmětem hlasování a přečte 
znění navrhovaného usnesení, případně jeho nejdůležitější části.  
 

29. Zastupitelstvo hlasuje veřejně, nestanoví-li zákon jinak. O návrhu hlasovat tajně rozhoduje 
v každém jednotlivém případě zastupitelstvo bez rozpravy.  
 

30. Každý člen zastupitelstva hlasuje o předloženém návrhu osobně, v souladu se slibem zastupitele.  
 
31. Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího systému.  

 
32. V průběhu hlasování může zastupitel hlasovat „PRO“ návrh, „PROTI“ návrhu, případně se „ZDRŽET“ 

hlasování. Veškeré údaje o všech hlasováních všech zastupitelů se zaznamenávají do zápisu ze 
zasedání zastupitelstva.  
 

33. Předkladatel návrhu usnesení je povinen dbát o maximální stručnost, věcnost, určitost 
a srozumitelnost předkládaného návrhu.  
 

34. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve 
o variantě doporučené radou města či předkladatelem.  

 
35. V případě předložení doplňujících návrhů, pozměňujících návrhů či protinávrhů (dále jen 

„alternativní návrhy“) hlasuje zastupitelstvo nejprve o těchto alternativních návrzích. Bylo-li 
alternativních návrhů předloženo více, hlasuje o nich zastupitelstvo v obráceném pořadí, než 
v jakém byly podány.  
 

36. Na program téhož zasedání zastupitelstva nelze opakovaně zařadit návrh, jenž v uplynulém 
průběhu dosavadního zasedání nezískal potřebnou většinu hlasů pro jeho schválení.  
 

37. Nastanou-li během zasedání zastupitelstva v projednávané věci podstatné okolnosti, jež 
neumožňují zastupitelstvu zodpovědně rozhodnout o předloženém návrhu usnesení, rozhodne 
zastupitelstvo o přesunutí takového bodu programu na pořad jednání nejbližšího dalšího zasedání 
zastupitelstva. Návrh usnesení o tomto postupu předkládá zastupitelstvu předsedající, popř. jiný 
člen zastupitelstva.  
 

38. Byl-li kterýkoliv návrh usnesení schválen potřebným počtem hlasů, uvede se do zápisu ze zasedání 
zastupitelstva mimo doslovného znění usnesení, jeho číselného označení a údajů o hlasování 
rovněž sousloví „návrh usnesení byl přijat“. 
 

39. Nebyl-li kterýkoliv návrh usnesení schválen potřebným počtem hlasů, uvede se do zápisu ze 
zasedání zastupitelstva mimo doslovného znění návrhu usnesení a údajů o hlasování rovněž 
sousloví „návrh usnesení nebyl přijat“. 
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40. Předsedající je oprávněn vyhlásit přerušení zasedání v délce min. 10 minut, požádá-li o to člen 
zastupitelstva. Přerušení zasedání může být k jednomu bodu zasedání vyhlášeno nejvýše dvakrát. 
Předsedající může vyhlásit přerušení jednání i bez žádosti, shledá-li k tomu důvod. 

 
41. Jakmile předsedající vyhlásí bod programu „Diskuze“, mohou se členové zastupitelstva 

prostřednictvím hlasovacího systému hlásit do diskuze. Diskuze se vždy vede o každém jednotlivém 
tématu zvlášť. Ten, kdo chce reagovat na diskuzní příspěvek, se hlásí do diskuze viditelným 
zvednutím ruky. Jednotlivým diskutujícím uděluje a odnímá slovo předsedající. Je-li téma 
předneseného diskuzního příspěvku vyčerpáno, udělí předsedající slovo členu zastupitelstva, který 
je se svým diskuzním příspěvkem přihlášený v hlasovacím systému jako další v pořadí. Přihlásí-li se 
člen zastupitelstva do diskuze s příspěvkem, jenž je projednán dříve, než mu předsedající udělí 
slovo k přednesení tohoto příspěvku, je povinen se z diskuze prostřednictvím hlasovacího systému 
odhlásit.  

 
42. Byl-li pořad jednání probíhajícího zasedání zastupitelstva zcela vyčerpán a nikdo se již nehlásí 

o slovo, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva. 

 

Článek VIII 
Zápis ze zasedání zastupitelstva 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta 
a určení ověřovatelé. 

2. Zápis dokumentuje zejména průběh zasedání zastupitelstva a obsah přijatých usnesení. 

3. V zápisu ze zasedání zastupitelstva se vždy uvede:  

• datum a místo zasedání,  

• přesný čas zahájení a ukončení zasedání, 

• totožnost předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,  

• počet přítomných členů zastupitelstva včetně všech změn v průběhu zasedání, 

• totožnost omluvených a neomluvených členů zastupitelstva, 

• schválený program jednání zastupitelstva, 

• stručný průběh rozpravy včetně základních informací o vystupujících, 

• kompletní výčet podaných návrhů na přijetí usnesení, 

• průběh a výsledky všech hlasování, 

• schválená znění všech přijatých usnesení včetně jejich číselných označení, 

• přesný čas přerušení a obnovení zasedání v případě, že došlo k přerušení zasedání, 

• oznámení o střetu zájmů, 

• datum pořízení zápisu. 

4. Zápis ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání a je 
uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Zápis bude v zákonem požadované úpravě rovněž 
zveřejněn na webových stránkách města.  

5. Zvukový či zvukově-obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva bude zveřejněn na webových 
stránkách města Dvůr Králové nad Labem. 
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6. O případných námitkách členů zastupitelstva, včetně ověřovatelů zápisu, proti zápisu ze zasedání 
zastupitelstva rozhodne zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání. 

 

Článek IX 
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení zastupitelstva  

1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje rada města. Organizační opatření k zabezpečení plnění 
přijatých usnesení z posledního zasedání zastupitelstva a organizačních opatření k vyřízení 
obdržených podnětů členů zastupitelstva z téhož zasedání provádí tajemník úřadu v součinnosti 
s vedoucími jednotlivých odborů a oddělení úřadu dle jejich kompetence a pracovní náplně. 

2. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady města provádí kontrolní výbor. 

 

Článek X  
Závěrečná ustanovení 

1. Nastane-li v průběhu zasedání zastupitelstva situace, která není upravena platným právním řádem 
ani jednacím řádem, rozhodne o způsobu jejího řešení zastupitelstvo. 

2. Od postupu stanoveného jednacím řádem se zastupitelstvo může odchýlit, jsou-li splněny 
podmínky obecné zákonnosti a byl-li takový postup schválen nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů zastupitelstva či faktickým jednáním zastupitelstva bez uplatnění námitek některého člena 
zastupitelstva. Platnost a účinnost jednacího řádu tím není dotčena. 

3. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením zastupitelstva města ze dne 16.06.2022 usnesením 
č. Z/483/2022 – 20. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem.  

4. Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019. 

5. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti okamžikem schválení.  

 

Ing. Jan Jarolím, v.r.                                    Mgr. Alexandra Jiřičková, v.r. 

starosta města                                                               místostarostka města 
 


