Jednací řád Rady města Kraslic
Rada města Kraslic vydává podle §101 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení, dále jen „zákon“) svým usnesením č. 0002/2018-RM/1 ze dne 28. 11. 2018
Jednací řád Rady města Kraslic.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád Rady města Kraslic (dále jen „jednací řád“) upravuje přípravu a průběh jednání
Rady města Kraslic (dále jen „rada“), způsob přijímání usnesení rady a kontroly jejich plnění.
2. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné
působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu města Kraslic (dále jen „zastupitelstvo“). V oblasti
přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li to zákon.
Čl. II
Příprava schůzí rady
1. Rada se schází ke svým pravidelným schůzím podle předem stanoveného půlročního
harmonogramu vypracovaného starostou. Schůze rady svolává starosta, v době nepřítomnosti
starosty svolává schůze rady místostarosta.
2. Starosta může svolat schůzi rady i mimo stanovený termín podle potřeby, vyžaduje-li to
situace nebo požádají-li o svolání schůze alespoň tři členové rady.
3. Pozvánka a podkladové materiály pro jednání rady jsou jejím členům k dispozici pouze
elektronicky na webových stránkách města, v zabezpečené sekci pro radní. K dispozici musí
být nejpozději sedm dní před stanoveným termínem schůze rady. Každý radní má přidělené
přístupové údaje pro vyzvednutí materiálů. Pokud bude svolaná schůze rady města mimo
řádný termín, budou materiály uložené na webových stránkách města nebo pošle sekretariát
starosty radním materiály elektronickou poštou (e-mailem) vč. pozvánky.
4. Program schůze rady předkládá starosta v úvodu jednání radě ke schválení; o zařazení
dalších záležitostí do programu schůze rozhoduje rada.
5. Předkladateli zpráv pro jednání rady jsou vedoucí odborů a oddělení MěÚ, ředitelé
příspěvkových organizací zřízených městem, předsedové komisí rady, tajemník, starosta a
místostarosta.
6. Pokud je k projednávání materiálů potřebná účast odborníků, zajistí účast předkladatel
zprávy.

Čl. III
Jednání rady
1. Schůze rady jsou neveřejné. Zúčastňuje se jich tajemník MěÚ s hlasem poradním a přizvaní
předkladatelé zpráv, odborníci a zapisovatelka. Účast dalších osob na schůzi rady je možná
pouze se souhlasem rady.
2. Jednání rady řídí starosta, v době nepřítomnosti starosty řídí jednání místostarosta.
3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů,
k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích
členů.
4. Nesejde-li se rada ve stanovený termín konání schůze v potřebném počtu, svolá starosta
schůzi rady v náhradním termínu.
5. Při projednávání jednotlivých bodů programu schůze udělí předsedající slovo nejprve
předkladateli, je-li na schůzi přizván, který přednese informaci k předloženým podkladům. Po
přednesení informace předkladatelem, mohou členové rady v rámci diskuse k uvedené
problematice vznášet dotazy a věcné připomínky nebo žádat doplnění a předkládat vlastní
návrhy.
6. Hlasování se provádí aklamací pomocí hlasovacího zařízení. Tajný způsob hlasování musí
schválit rada.
7. Hlasování o návrhu usnesení se provádí podle povahy buď k celému návrhu nebo postupně
k jednotlivým jeho bodům. Při vzniku rozdílných návrhů se hlasuje nejdříve o protinávrzích
v pořadí od posledního předneseného návrhu. V případě, že je schválen některý z návrhů,
ukončí předsedající hlasování.
Čl. IV
Plnění usnesení rady
1. Rada ukládá úkoly starostovi, místostarostovi, komisím rady, tajemníkovi MěÚ, případně
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem s vymezením termínů.
2. Plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady je průběžně kontrolováno kontrolním výborem
zastupitelstva a tajemníkem MěÚ a rada je o plnění zadaných úkolů v rámci svých schůzí
pravidelně informována předloženou tabulkou plnění usnesení s návrhem znění usnesení.
Čl. V
Organizačně technické záležitosti
1. Tajemník MěÚ koordinuje přípravu veškerých materiálů pro jednání rady.
2. Ze schůze rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo
jiným radním, který je určen předsedajícím v úvodu schůze jako ověřovatel.

3. Zápis musí vždy obsahovat schválený program schůze rady, výsledek hlasování a přijatá
usnesení. Ze schůze se pořizuje vždy zvukový záznam, který se ukládá na server a bude vždy
k dispozici k dohledání diskuze k jednotlivým bodům programu. Jednotlivá usnesení jsou
vedena nepřetržitou číselnou řadou začínající číslem 1 od první schůze rady konané po jejím
zvolení až k poslední schůzi před konáním voleb do zastupitelstva města. Za číslicí,
označující pořadové číslo usnesení (XX), rok (TTTT), ve kterém bylo usnesení přijato, za
pomlčkou se uvede zkratka RM (rada města) a číslo schůze rady (ZZ)
Příklad čísla usnesení: XX/TTTT-RM/ZZ
K zápisu se přidává vždy listina přítomných.
4. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do sedmi dnů od jejího konání a uložen
v sekretariátě MěÚ k nahlédnutí zastupitelům vč. zvukového záznamu.
5. Usnesení rady jsou rozesílána všem členům zastupitelstva.
Čl.VI
Závěrečná ustanovení, účinnost
1. Změny a doplňky jednacího řádu rady nebo vydání nového jednacího řádu provádí rada.
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 28. 11. 2018 a ruší Jednací řád Rady města Kraslic
vydaný dne 18. června 2015.

V Kraslicích dne 28. 11. 2018

.........................................
Roman Kotilínek
starosta města

..............................................
Miloslav Poslední
místostarosta města

