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Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tímto jednacím řádem upravuje Rada města Loket způsob přípravy, svolávání, procesní
otázky průběhu , přijímání usnesení, kontrolu plnění usnesení a další související
procedurální náležitosti.
Čl. 2
PRAVOMOCI RADY MĚSTA
(1) Rada města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 102 zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.
(2) Rada města připravuje návrhy a program pro jednání Zastupitelstva města Loket.
(3) Členové rady města mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty ke starostovi
města, místostarostovi, tajemníkovi městského úřadu, k vedoucím odborů, útvarům
města Loket, k právnickým osobám řízeným nebo založeným městem Loket a
požadovat od nich vysvětlení. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný
bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného
opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
Čl. 3
SVOLÁNÍ SCHŮZE RADY MĚSTA
(1) Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla však podle
zpracovaného plánu. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů rady města, starosta
města je povinen svolat schůzi rady města nejpozději do 10 dnů.
(2) Schůze rady města jsou neveřejné.
(3) Schůze rady města se účastní:
a) členové rady města
b) tajemník městského úřadu
c) přizvaní pracovníci městského úřadu
d) přizvaní zástupci právnických osob, zřízených Městem Loket
e) přizvaní hosté
Čl. 4
PŘÍPRAVA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
(1) Přípravu schůze rady města organizuje starosta či místostarosta města.
(2) Návrhy členů rady města či ostatních členů Zastupitelstva města Loket, komisí rady
města a vedoucích odborů městského úřadu, se předkládají podle obsahu písemně ve
výjimečných případech ústně přímo na schůzi rady města.
(3) Písemné podklady, určené pro schůzi rady města, předkládá navrhovatel
prostřednictvím sekretariátu starosty, po předchozím projednání se starostou či
místostarostou města. Materiály, určené pro schůzi rady města budou doručeny
sekretariátem starosty jednotlivým členům rady města:
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a)
b)

v elektronické podobě nejpozději tři dny před konáním schůze rady města, a to na
e-mailovou adresu člena Rady města Loket;
pro případ, že se materiály nepodaří doručit elektronicky, budou k dispozici tři dny
před konáním schůze rady města v písemné formě v sekretariátu starosty města.

(4) Materiály k projednání radou města se předkládají ve formě zprávy, tedy souhrnného
materiálu, který obsahuje nejméně:
a) název zprávy;
b) návrh usnesení;
c) důvodovou zprávu;
d) přílohy dle obsahu materiálu.
(5) Důvodová zpráva obsahuje zejména:
a) popis dosavadního stavu a jeho případných nedostatků;
b) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický či jiný dopad;
c) s jakými orgány či subjekty byl návrh projednán, včetně jejich stanovisek.
(6) Zpráva pro jednání rady města musí být zpracována tak, aby umožnila členům rady
města komplexně posoudit projednávanou problematiku a přijmout odpovídající
usnesení.
(7) Dopisy adresované radě města a Zastupitelstvu města Loket předloží radě města
sekretariát starosty města.
Čl. 5
POVINNOSTI ČLENŮ RADY MĚSTA
(1) Členové rady města jsou povinni zúčastňovat se schůzí rady města a plnit úkoly, které
jim rada města uloží. Člen rady města je povinen hájit zájmy občanů města a jednat a
vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
(2) Pokud se člen rady města nemůže schůze zúčastnit, zašle písemnou omluvu starostovi
města před konáním schůze. Pozdní příchod nebo předčasný odchod sdělí člen rady
města předsedajícímu.
(3) Účast na schůzi stvrzují členové rady města svým podpisem do listiny přítomných.
(4) Členové rady města jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jež se
při výkonu funkce člena rady města dozvěděli, pokud se na tyto skutečnosti vztahuje
povinnost mlčenlivosti dle příslušných právních předpisů. Tato povinnost trvá i po zániku
mandátu. Tato povinnost se vztahuje i na každého účastníka schůze rady města.
Čl. 6
PROGRAM A PRŮBĚH SCHŮZE RADY MĚSTA
(1) Schůzi rady města řídí starosta města nebo místostarosta města (předsedající).
(2) Předsedající při zahájení schůze rady města nechá schválit program schůze. Požádá-li
některý z členů rady města o zařazení dalšího bodu programu jednání, či navrhne
stažení některého z bodů programu jednání, dá předsedající o jeho návrhu hlasovat.
Návrh je přijat, hlasuje-li pro tento návrh nadpoloviční většina všech členů rady města.
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(3) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje
zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města,
ukončí předsedající schůzi po 15 minutách a svolá do 7 dnů nové schůzi rady města
k témuž programu, nebo jeho zbývajícím neprojednaným bodům. Schůzi ukončí
předsedající rovněž v případě, že v jeho průběhu klesne počet přítomných členů pod
nadpoloviční většinu.
(4) V rámci jednání o jednotlivých bodech programu zasedání je předsedajícím sdělen
návrh a předkladatelem případně podáno zdůvodnění návrhu. Poté je k bodu programu
schůze předsedajícím otevřena rozprava.
(5) Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze rady města zdvižením ruky. Bez ohledu na
pořadí diskutujících musí být uděleno slovo tomu členovi rady města, který formou
technické poznámky namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních
předpisů. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
(6) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města, o jeho návrhu se
hlasuje bez rozpravy.
(7) Jestliže se nikdo z členů rady města ani z přítomných hostů nehlásí do rozpravy,
předsedající rozpravu ukončí a dá hlasovat o návrhu usnesení.
(8) Rada města může v průběhu schůze hlasováním body pořadu přesunout nebo sloučit
diskusi ke dvěma nebo i více bodům pořadu jednání.
(9) Rada města se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.
nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát apod.
Čl. 7
PŘÍPRAVA USNESENÍ RADY MĚSTA
(1) Návrh usnesení, předkládaný radě města ke schválení, vychází z projednávaných zpráv
a z diskuse členů rady města.
(2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání: závěry, opatření a způsob
kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za
splnění ukládaných úkolů.
Usnesením rady města se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi,
místostarostovi, členům rady města, tajemníkovi, vedoucím odborů a útvarů městského
úřadu, předsedům komisí a ředitelům organizací řízených a spravovaných městem.
Čl. 8
HLASOVÁNÍ
(1) Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů.
(2) Byly-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatních částech návrhu.
(3) Pokud bylo k některému bodu jednání podáno více protinávrhů, hlasuje se o podaných

strana 4

protinávrzích v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Pokud nebude přijat žádný
z protinávrhů, hlasuje se o původním návrhu.
(4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada města o
každé zvlášť. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za neschválené.
(5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, prohlásí jej
předsedající za neschválený.
(6) Hlasování se provádí aklamací, nedohodne-li se rada města jinak, po ukončení
rozpravy, ke každému bodu programu jednání. Hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina
všech členů rady města, je usnesení schváleno.
(7) Je nepřípustné hlasovat v zastoupení.
(8) Usnesení rady města podepisuje starosta s místostarostou nebo jiným členem rady
města.
(9) Usnesení rady města se zveřejňuje:
a) rozesláním všem členům Zastupitelstva města Loket;
b) rozesláním všem subjektům, jichž se týká;
c) na oficiálních internetových stránkách Města Loket.
Čl. 9
UKONČENÍ SCHŮZE RADY MĚSTA
(1) Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li program jednání rady města zcela
vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
(2) Klesne-li počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu nebo z jiných
závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V
těchto případech je schůze svolána opětovně, nejpozději do 7 dnů.
Čl. 10
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ, ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ A KONTROLA USNESENÍ
(1) O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá
sekretariát starosty města. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah
usnesení. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy,
podané při zasedání písemně. V zápise se uvádí: den a místo jednání, hodina zahájení
a ukončení, jména omluvených i neomluvených členů rady města, program jednání,
průběh rozpravy, podané návrhy, výsledky jednotlivých hlasování a přijatá usnesení.
Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání rady města, podepisuje jej starosta
a místostarosta či určený člen Rady města Loket. Originál zápisu je uložen
v sekretariátu starosty města. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne
nejbližší schůze rady města.
(2) Sekretariát starosty města vede evidenci uložených usnesení rady města. Rada města
projednává na každé řádné schůzi kontrolní zprávu o plnění svých usnesení (kontrola
usnesení). Tuto zprávu zpracovává a předkládá sekretariát starosty.
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(3) Odbory a útvary Městského úřadu Loket a komise rady města plní, případně sledují a
kontrolují výsledky plnění usnesení rady města na úsecích, spadajících do jejich
působnosti. Odbory a útvary rovněž zajišťují distribuci výpisů z usnesení vyplývající z
jimi předkládaných zpráv příslušným dotčeným subjektům.
Čl. 11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Tento jednací řád Rady města Loket schválila Rada města Loket na své schůzi dne 19.
10. 2011 usnesením č.: R 280/17/2011.
(2) Zrušuje se jednací řád rady města Loket ze dne
(3) Tento jednací řád rady města nabývá účinnosti dne 19. 10. 2011

V Lokti dne 19. 10. 2011

___________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta města Loket

_____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta města Loket
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