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JEDNACÍ ŘÁD  
RADY MĚSTA BÍLINY 

 

Rada města Bíliny, jako výkonný orgán města v oblasti samostatné působnosti, vydala ve smyslu 

znění příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na 

své schůzi 01.11.2022 usnesením č. 1246, tento jednací řád. 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Jednací řád Rady města Bíliny (dále jen rady) upravuje přípravu, svolání a průběh schůze, 

usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky. 

2. O záležitostech upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, 

rozhoduje rada v mezích zákonů. 

 

Čl. 2 

Svolání schůze rady 
 

1. Schůze rady připravuje a svolává starostka města (dále jen starostka). 

2. Rada se schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Samotnému jednání zpravidla 

předchází pracovní porada členů rady. 

3. Rada schvaluje roční harmonogram schůzí rady. 

 

Čl. 3 

Příprava schůze rady 

 

1. Přípravu schůzí rady organizuje starostka, 1 místostarostka a 2. místostarosta (dále jen 

místostarostové). Přitom stanoví zejména: 

a) dobu a místo jednání; 

b) program schůze; 

c) odpovědnost za zpracování a předložení všech odborných podkladů dle pravidel pro 

rozdělení gescí vedení města Bíliny (dále jen gesce); 

d) způsob projednání materiálů a návrhů s občany, pokud to vyžaduje povaha věci. 

2. Návrhy členů Zastupitelstva města Bíliny (dále jen zastupitelstva), rady města, komisí, ředitelů 

příspěvkových organizací, vedoucích odborů, ředitele městské policie, ředitele či vedoucích 

organizačních složek a statutárních orgánů právnických osob zřízených městem, se předkládají 

elektronicky ve formě materiálů pro jednání rady (dále jen materiály); ústně lze návrh předložit 

pouze ve výjimečných případech zdůvodnitelných povahou věci. 

3. Materiály jsou zpracovatelem předkládány prostřednictvím formuláře ve FormFlow Serveru.  

Materiál je zpracovatelem elektronicky podepsán a odeslán vedoucímu příslušného odboru ke 

kontrole a elektronickému podpisu. Před podpisem vybere zpracovatel příslušnou osobu ve 

vedení města, v jehož gesci bude materiál projednán. Dále vedoucí odboru potvrdí správnost 

materiálu elektronickým podpisem a odesláním materiálu ke schválení tajemníkovi. V případě, 

že materiál nesplňuje náležitosti dle jednacího řádu a pravidel, vrací je tajemník vedoucímu 

odboru a zpracovateli k doplnění nebo přepracování. Po elektronickém podepsání materiálu 

tajemníkem je tento považován za schválený. Za zpracovaný materiál zodpovídá zpracovatel, 

poté vedoucí odboru a tajemník. Materiály zpracovávané odborem interního auditu, odborem 

dotací a projektů a ředitelem městské policie jsou elektronicky podepisovány starostkou; 

materiály předkládané ředitelkou městských technických služeb a jednatelem Hornické 
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nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina jsou elektronicky podepisovány a schvalovány 

místostarostkou. 

4. Materiály předkládá zpracovatel tak, aby mohly být ve FormFlow Serveru zpřístupněny 

nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem jednání schůze rady všem jejím členům. 

5. Ve výjimečných a nepochybně zdůvodnitelných případech mohou být materiály členům rady 

doručeny e-mailem, nebo v písemné podobě i po uplynutí pětidenní lhůty, případně předány až 

při prezenci schůze rady. 

6. Materiály mají v záhlaví tyto náležitosti, v souladu s § 111 zákona o obcích: 

a) materiály vyhotovené v samostatné působnosti jsou v záhlaví označeny slovy „Město 

Bílina“; dále je zde uveden orgán, který jej vyhotovil, tj. „Starosta“, „Městský úřad Bílina“, 

apod., nebo název příspěvkové organizace, nebo právnické osoby, která jej vyhotovila, 

b) materiály vyhotovené v přenesené působnosti jsou v záhlaví označeny slovy „Městský úřad 

Bílina“,  

c) materiály vyhotovené jednotlivými odbory městského úřadu uvádějí pod záhlaví též název 

odboru. 

7. Materiály mají dále tyto náležitosti: 

a) číselné označení materiálu  

b) datum schůze rady, do kterého jsou předkládány, 

c) věc, které se materiál týká (název materiálu), 

d) důvodovou zprávu, 

e) přílohy, 

f) návrh usnesení, 

g) jméno zpracovatele a předkladatele (jedná-li se o rozpočtovou změnu, pak správce rozpočtu 

a příkazce operace, včetně jejich e-mailové adresy), 

h) vyjádření dotčených odborů,  

i) gesce, 

j) datum zpracování a elektronické podpisy. 

8. Důvodová zpráva obsahuje zejména: 

a) zhodnocení dosavadního stavu nebo zadání úkolu, 

b) rozbor příčin případných nedostatků, 

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad. 

9. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily radě komplexně posoudit 

problematiku a přijmout účinná opatření. 

10. Materiály pro jednání rady jsou pracovní, nejsou určeny pro veřejnost; členové rady proto mají 

povinnost zacházet s nimi tak, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s osobními údaji nebo 

případnému porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech, v platném znění, a rovněž zákona č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech, 

v platném znění.  

11. Schůze rady se povinně zúčastní tajemník městského úřadu (dále jen tajemník) s hlasem 

poradním, dále zapisovatelka. K jednotlivým bodům svého jednání může rada přizvat dalšího 

člena zastupitelstva a jiné osoby. Jednání se zpravidla účastní překladatelé materiálů – příslušní 

vedoucí odborů.  

12. Návrhy může podávat také občan města, který je občanem České republiky, je v městě hlášen 

k trvalému pobytu a je starší 18 let. Návrhy může podávat i fyzická osoba starší 18 let vlastnící 

na území města nemovitost. 
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Čl. 4 

Účast členů rady na schůzi 

 

1. Člen rady je povinen se zúčastňovat všech schůzí rady a plnit úkoly, které mu rada uložila, hájit 

zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.  

2. Účast na schůzi stvrzují členové rady podpisem do prezenční listiny. Pokud se zasedání koná 

v souladu s odst. 6 čl. 16, vyhotovuje prezenční listinu sekretariát v souladu s odst. 6 čl. 17. 

Prezenční listiny jsou předmětem vyhodnocení docházky za uplynulý rok a následně za celé 

volební období. 

3. Neúčast na schůzi jsou členové rady povinni předem písemně nebo ústně omluvit starostce 

s uvedením důvodu. Stejným způsobem musí být omluvena i každá částečná neúčast na schůzi 

(pozdní příchod, předčasný odchod atp.). 

4. V případě trojnásobné po sobě jdoucí neúčasti (vyjma nemoci) může rada navrhnout 

zastupitelstvu odvolání člena rady. 

 

Čl. 5 

Program schůze rady 

 

1. Program schůze rady navrhuje starostka a určuje rada. Program začíná vždy zahajovací částí. 

2. O programu či námitkách proti návrhu programu schůze rozhoduje rada hlasováním. Na schůzi 

rady může být jednáno jenom o věcech, které byly dány do programu, a o návrzích, s jejichž 

zařazením rada vysloví souhlas.  

3. V programu je možno se souhlasem rady změnit pořadí bodů jednání dle potřeby. 

4. Program rady města je sestavován tak, aby materiály byly řazeny jednak podle odborů a jednak 

podle gescí. 

Čl. 6 

Průběh schůze rady 

 

1. Schůzi rady zpravidla řídí starostka jako předsedající. Místostarostové řídí schůzi rady města 

jako předsedající při projednávání materiálů spadajících do jejich gescí. Úvod a závěr zasedání 

vždy řídí starostka jako předsedající.  

2. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a ohlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá 

na to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li do 20 minut po určeném čase 

zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, předsedající ukončí schůzi 

a do 7 dní svolá novou k témuž programu. 

3. V zahajovací části předsedající prohlásí, že schůze rady byla řádně svolána, konstatuje 

přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program, oznámí dva členy rady, kteří byli 

určeni ověřovateli zápisu této schůze a dá schválit dva členy rady jako ověřovatele zápisu 

schůze příští. Potom sdělí, zda byl ověřen a kým zápis z předchozí schůze, případně jaké 

námitky byly proti němu podány. 

4. Určení ověřovatelů vychází z abecedního pořadí členů rady tak, aby nebyli ze stejné volební 

strany. Za nepřítomného se stává ověřovatelem další v pořadí tak, aby byla dodržena různost 

stran. Nepřítomný je ověřovatelem pro nejbližší schůzi, jíž se účastní. 

5. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky 

uplatněny, rozhodne o nich, po vyjádření ověřovatelů, rada. 
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6. Úvodní slovo k materiálům patří předkladateli. 

7. Rozprava a hlasování probíhá ke každému bodu jednání zvlášť, hlasování probíhá, jakmile je 

příslušný bod projednán. 

8. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na 

pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo členu rady nebo tajemníkovi, pokud 

uplatňují tzv. technickou poznámku (nedodržení jednacího řádu nebo platných právních 

předpisů, námitku neprocedurálního charakteru atp.). 

9. Rada může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy body jednání programu posunout, nebo 

sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu. 

10. Do diskuse k projednávanému bodu programu se mohou členové rady přihlásit jenom do konce 

rozpravy tohoto bodu. Koncem rozpravy je projednání bodu, nebo přijetí usnesení. 

11. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen rady. O tomto návrhu se hlasuje bez 

rozpravy. 

12. Předsedající uděluje slovo podle pořadí přihlášených do diskuse. Nikdo, komu přesedající 

neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 

13. Se souhlasem rady může předsedající udělit slovo i dalším na schůzi přítomným. 

14. Neurčí-li rada před začátkem rozpravy jinak, není diskuse nikterak limitována.  

15. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 

a rozhodování určité záležitosti v jednání rady mohl znamenat výhodu nebo škodu 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 před zahájením 

projednávání této záležitosti. 

16. V případě naléhavých nebo mimořádných situacích, lze zasedání rady města uskutečnit 

i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě 

telekonference zabezpečující „přítomnost“ připojených členů rady města v reálném čase.  

17. Pokud se zasedání rady uskuteční podle bodu 16 tohoto článku, uvede sekretariát tuto 

skutečnost do prezenční listiny. Zároveň do prezenční listiny poznamená, který člen se zasedání 

formou on-line videokonference zúčastnil.   

 

Čl. 7 

Usnesení rady 

 

1. Usnesení vychází ze zpráv projednávaných radou a z diskuse jejích členů. 

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsoby kontroly 

musí být v usnesení formulovány stručně, přesně a adresně, s termíny a jmenovitou 

odpovědností za splnění úkolů. 

3. Úkoly, vyplývající z usnesení rady, plní městský úřad. Za jejich splnění je odpovědný tajemník. 

Za úkoly uložené dalším orgánům zřízeným městem zodpovídají jejich statutární zástupci.  

4. Usnesení přijatá na radě města vydává městský úřad v samostatném výtisku. Usnesení 

podepisuje starostka spolu s místostarosty (popř. další člen rady).  

 

Čl. 8 

Hlasování 
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1. Rada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému 

usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba rovněž souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

rady. 

2. Rada se usnáší k jednotlivým bodům navrženého programu zvlášť. Jejich pořadí pro postupné 

hlasování stanoví na návrh předsedajícího rada. 

3. Jsou-li uplatněny pozměňovací návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto protinávrzích 

v pořadí od posledního protinávrhu a poté o původním návrhu. Schválením jednoho protinávrhu 

se považují ostatní protinávrhy i původní návrh za nepřijaté. 

4. V případě, že je předložen návrh usnesení ve variantách, hlasuje o nich rada v pořadí dle 

doporučení odboru, pokud rada nerozhodne jinak. Schválením jedné varianty se považují ostatní 

varianty za nepřijaté. 

5.  Hlasování se uskuteční následovně:  

a) jasným a zřetelným zvednutím ruky nejprve pro návrh, za druhé proti návrhu a konečně za 

třetí při zdržení se hlasování, 

b) tajným hlasováním – písemně na hlasovacím lístku, který zvlášť pro tyto účely připraví 

sekretariát; v případě věcných záležitostí je lístek uzpůsoben tak, aby se členové rady mohli 

jednoduše vyjádřit (např. zakroužkováním, škrtnutím apod.). 

 

Čl. 9 

Dotazy členů rady 

 

1. Členové rady mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, 

na předsedy výborů, komisí, na vedoucí odborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž 

zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které 

město založilo nebo zřídilo.  

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Pokud zodpovězení dotazu nebo 

připomínky vyžaduje prošetření nebo provedení opatření, zodpoví dotazovaný záležitost 

písemně nejdéle do 30 kalendářních dnů, prostřednictvím sekretariátu. 

3. Dotazy uplatněné na schůzi rady se zaznamenávají v zápise. 

 

Čl. 10 

Péče o nerušený průběh 

 

1. Nikdo nesmí rušit průběh schůze rady. Předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací 

místnosti. 

2. Nevyjadřuje-li se řečník k věci odejme mu předsedající slovo. 

 

Čl. 11 

Ukončení schůze rady 

 

1. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již 

nehlásí o slovo. Rovněž klesl-li počet přítomných členů rady pod nadpoloviční většinu všech 

jejích členů nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující 

nerušené jednání. V těchto případech předsedající svolá do 14 dnů novou schůzi k témuž nebo 

zbývajícímu programu. 
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Čl. 12 

Komise rady 

 

1. Radě je vyhrazeno zřizovat a rušit podle potřeby, jako své iniciativní a poradní orgány, komise 

rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.  

2. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 

3. Komise je ze své činnosti odpovědna radě. 

4. Bližší pravidla pro zasedání komisí stanovuje jednací řád komisí.  

 

Čl. 13 

Zápis ze schůze rady 

 

1. Z průběhu schůze rady pořizuje zápis zapisovatelka, určená tajemníkem městského úřadu, který 

zodpovídá za jeho vyhotovení.  

2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je seznam 

příloh, jimiž jsou zejména listina přítomných dále návrhy a dotazy podané písemně při schůzi, 

materiály a další. 

3. V zápise se uvádí:   

a) den a místo schůze; 

b) hodina zahájení, přerušení a ukončení; 

c) jména určených ověřovatelů zápisu; 

d) určení ověřovatelů zápisu pro příští schůzi; 

e) jména přítomných, omluvených i neomluvených členů rady; 

f) jména osob, které zajišťují potřebné služby (zápis apod.); 

g) schválený program schůze rady;  

h) výsledky kontroly usnesení; 

i) průběh rozpravy; 

j) podané návrhy; 

k) přijatá usnesení; 

l) podané dotazy a připomínky; 

m) výsledky hlasování v jednotlivých bodech usnesení i s uvedením počtu členů rady, při 

hlasování přítomných; 

n) další skutečnosti, které by se, podle rozhodnutí rady, měly stát součástí zápisu.  

4. Zápis musí být pořízen do sedmi kalendářních dnů po skončení schůze rady. Po jeho vyhotovení 

jej ověřují ověřovatelé, poté jej podepisují starostka spolu s místostarosty nebo jiným členem 

rady. Zápis musí být uložen v sekretariátu k nahlédnutí členům zastupitelstva města.  

5. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady. 

 

 Čl. 14 

Zabezpečení a kontrola usnesení 

 

1. Zveřejnění usnesení rady se provádí vyvěšením na elektronické úřední desce městského úřadu, 

případně dalším jiným ve městě obvyklým způsobem (Bílinský zpravodaj, www.bilina.cz 

apod.). 

2. Organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení rady provedou neprodleně po obdržení 

usnesení tajemník, vedoucí jednotlivých odborů, ředitelé organizací a další jmenovitě v usnesení 

uvedení zaměstnanci, rovněž členové rady. 



7 

 

3. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení zajišťuje tajemník. 

 

Čl. 15 

Poskytování informací o jednání rady města sdělovacím prostředkům 

 

1. O přijatých usneseních poskytují sdělovacím prostředkům informace starostka města, 

místostarostové, a tajemník, pokud rada nerozhodne jinak.  

2. Členové rady jsou povinni při informování veřejnosti respektovat rozhodnutí rady města. 

 

Čl. 16 

Další procedurální záležitosti 

 

1. O veškerých dalších procedurálních záležitostech rozhoduje rada (výjezdní schůze atp.). 

2. Tento jednací řád je účinný dnem schválení a ruší se jím jednací řád schválený Radou města 

Bíliny ze 04.08.2018, včetně dodatku ze 17.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

starostka města 

Ing. Marcela Dvořáková 

1. místostarostka města  

Ing. Karel Matuška 

2. místostarosta města 

 

 

 


