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JEDNACÍ ŘÁD 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BÍLINY 

 
     Zastupitelstvo města Bíliny (dále jen zastupitelstvo) se podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákona), usneslo na svém zasedání 7. prosince 

2022 vydat tento jednací řád. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád zastupitelstva města upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení 

a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další záležitosti, související s jeho zasedáním. 

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

rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 

 

Čl. 2 

Pravomoci zastupitelstva 

1. Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti, a to ve věcech, které mu jsou 

vyhrazeny zákonem o obcích, případně dalšími zákony. 

2. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti města mimo 

pravomoci vyhrazené jinému orgánu města. 

3. Zastupitelstvo posuzuje a schvaluje činnost rady města (dále jen rady) v rozsahu její samostatné 

působnosti. 

4. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení usnesení rady města, je-li mu starostkou předloženo 

k rozhodnutí podle § 105 zákona. 

 

Čl. 3 

Svolávání zasedání zastupitelstva 

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

zastupitelstva (dále jen zasedání) pro období (pololetí, rok) je možno upravit harmonogramem. 

Zasedání svolává nejpozději 7 dnů přede dnem jednání starostka. 

2. Starostka je povinna svolat zasedání požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, 

hejtman kraje, nebo v zákonem stanoveném případě ředitel krajského úřadu. Zasedání se koná 

nejpozději 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena. 

3. Nesvolá-li starostka zasedání podle odst. 1 nebo 2, učiní tak 1. místostarostka, 2. místostarosta 

(dále jen místostarostové), popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

4. Starostka svolá zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo 

rady města k projednání naléhavých záležitostí. Dále může svolat zasedání ke slavnostním 

příležitostem. 

5. Nesejde-li se zastupitelstvo po dobu delší než šest měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, 

Ministerstvo vnitra ČR ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může město podat žalobu k soudu. 

6. Zasedání je veřejné. Kancelář úřadu informuje o místě, době a navrženém pořadu 

připravovaného zasedání. Informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dní před 

zasedáním, popřípadě ji zveřejní též jiným vhodným způsobem ve městě obvyklým (Bílinský 

zpravodaj, www.bilina.cz, apod.) 

7. Zasedání se konají v územním obvodu města, a to zpravidla ve středu od 16:00 hodin, 

maximálně do 21:00 hodin, v zasedací místnosti radnice. Člen zastupitelstva může navrhnout 

prodloužení zasedání, o tomto návrhu se hlasuje bezodkladně. 

8. Zasedání zastupitelstva může být během vyhlášeného nouzového stavu dle čl. 6 a 7 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, svoláno tak, že účast všech členů 

zastupitelstva a ostatních osob na zasedání bude zajištěna prostřednictvím technických 

prostředků komunikace na dálku umožňujících účast v reálném čase bez jejich osobní 
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přítomnosti, a to formou videokonference nebo telekonference (dále jen „on-line zasedání“). Je-

li svoláno on-line zasedání, postupuje se při přípravě, svolávání a jednání zastupitelstva podle 

ustanovení článků 3 až 4. 

9. Zasedání zastupitelstva může být svoláno tak, že účast některých členů zastupitelstva je 

zajištěna prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku umožňujících účast 

v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, a to formou videokonference a hlasování 

a přihlašování do diskuze je zajištěno prostřednictvím virtuální hlasovací jednotky. Účast člena 

zastupitelstva na zasedání podle tohoto odstavce upravuje čl. 14. 

 

Čl. 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 

1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starostka a místostarostové. Přitom stanoví zejména: 

a) dobu a místo zasedání,  

b) návrh programu zasedání, 

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

rozdělení gescí vedení města Bíliny (dále jen gesce), 

d) způsob projednání materiálů a návrhů občanů na opatření, pokud to vyžaduje povaha věci. 

2. Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály podle bodu 1, s výjimkou návrhů předložených 

výbory, se předkládají k projednání radě města. 

3. Materiály určené pro jednání zastupitelstva jsou zpracovatelem předkládány prostřednictvím 

formuláře ve FormFlow Serveru.  Materiál je zpracovatelem elektronicky podepsán a odeslán 

vedoucímu příslušného odboru městského úřadu (dále jen vedoucí odborů) ke kontrole a 

elektronickému podpisu. Před podpisem vybere zpracovatel příslušnou osobu ve vedení města, 

v jehož gesci bude materiál projednán. Vedoucí odboru potvrdí správnost materiálu 

elektronickým podpisem a odesláním materiálu ke kontrole a schválení tajemníkovi městského 

úřadu (dále jen tajemník). 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 dotací a projektů, ředitelem městské policie jsou elektronicky podepisovány 

starostkou; materiály předkládané ředitelkou městských technických služeb a jednatelem 

Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina jsou elektronicky podepisovány 

a schvalovány místostarostkou. Materiály předkládá zpracovatel tak, aby mohly být ve 

FormFlow Serveru zpřístupněny nejpozději 6 kalendářních dnů přede dnem jednání 

zastupitelstva všem členům zastupitelstva. O zařazení ústních návrhů přednesených v průběhu 

zasedání rozhodne zastupitelstvo.   

4. Ve výjimečných a nepochybně zdůvodnitelných případech mohou být materiály členům 

zastupitelstva předloženy v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. V tomto 

případě podá odůvodnění předsedající. V průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas 

k jejich prostudování. 

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

a) materiály vyhotovené v samostatné působnosti se v záhlaví označí slovy „Město Bílina“; 

dále se zde uvede orgán, který jej vyhotovil, tj. „Starosta“, „Městský úřad Bílina“, „Finanční 

výbor“, „Kontrolní výbor“ apod., nebo název příspěvkové organizace která jej vyhotovila, 

b) materiály vyhotovené v přenesené působnosti se v záhlaví označí slovy „Městský úřad 

Bílina“,  

c) u materiálů vyhotovených jednotlivými odbory městského úřadu je uveden též název 

odboru, 

6. Materiály mají dále tyto náležitosti:  

a) číselné označení, 

b) datum zasedání zastupitelstva, do kterého jsou předkládány,  

c) věc, které se materiál týká (název materiálu), 
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d) důvodovou zprávu, 

e) doporučení zpracovatele, 

f) doporučení rady města, 

g) přílohy, 

h) vyjádření příslušného odboru, vyžaduje-li to povaha věci, 

i) návrh usnesení, 

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

a příkazce operace),  

k) gesce, 

l) datum zpracování a elektronické podpisy. 

7. Důvodová zpráva obsahuje zejména: 

a) zhodnocení dosavadního stavu,  

b) rozbor příčin případných nedostatků, 

c) odůvodnění navrhovaných opatření a případně jejich ekonomický dopad. 

8. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně 

posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. 

9. S materiály pro jednání zastupitelstva, které obsahují osobní údaje, jsou zastupitelé povinni 

zacházet tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému nakládání nebo zneužití.  

 

Čl. 5 

Účast na zasedání 

1. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání a plnit úkoly, které jsou mu 

zastupitelstvem uloženy. 

2. Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných (tato je 

předmětem vyhodnocení docházky zastupitelů za uplynulý rok a následně za celé volební 

období).  

3. Jestliže je zasedání zastupitelstva svoláno podle čl. 3 odst. 8, stvrzují účast na zasedání svým 

podpisem do listiny přítomných členové zastupitelstva, kteří se zasedání zúčastní osobně. 

U ostatních členů zastupitelstva se uvede, zda-li byl daný člen zastupitelstva přítomen on-line, 

omluven, nebo nepřítomen. Za správnost uvedených údajů zodpovídá tajemník, případně jeho 

zástupce, který svým podpisem na prezenční listině správnost potvrdí.  

4. Neúčast na jednání jsou členové zastupitelstva povinni předem omluvit starostce s uvedením 

důvodu. Stejným způsobem musí být omluvena i každá částečná neúčast na jednání 

zastupitelstva (pozdní příchod, předčasný odchod apod.). 

5. Účast na zasedání potvrzují členové zastupitelstva i prostřednictvím hlasovacího zařízení, kdy je 

přehled přítomných zobrazován na projekčním plátně. Pokud není člen zastupitelstva omluven 

a není prezentován do doby, kdy je zasedání předsedající zahájeno, bude jeho hlasovací 

jednotka vypnuta a v docházce bude tento člen zastupitelstva veden jako „neomluven“.    

6. Zasedání se povinně účastní tajemník s hlasem poradním. Zpravidla se zasedání účastní vedoucí 

odborů (popř. jejich zástupci), ředitel městské policie, statutární orgány příspěvkových 

organizací zřízených městem, vedoucí organizačních složek a statutární orgány právnických 

osob zřízených městem, zejména předkladatelé podle čl. 4 odst. 3.   

7. Na jednání zastupitelstva jsou pozváni občané, jichž se jednání týká. 

8. Účast členů zastupitelstva na zasedání svolaného podle čl. 3 odst. 8: 

a) předsedající či jím pověřená osoba zajistí možnost připojení se členů zastupitelstva k on-line 

zasedání alespoň 15 minut před jeho plánovaným zahájením, 

b) v rámci přihlášení k on-line zasedání, umožňuje-li to zvolený nástroj, je každý člen 

zastupitelstva povinen uvést celé své jméno a jsou-li členy zastupitelstva osoby shodných 

jmen, další rozlišující údaj. 
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Čl. 6 

Příprava programu jednání   

1. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání mají členové 

zastupitelstva města, členové rady města a výbory. Návrhy se předkládají prostřednictvím 

sekretariátu písemně, nebo e-mailem na adresu sekretariat@bilina.cz. 

2. Návrhy, připomínky a podněty občanů (§ 16 a 17 zákona) nechá starostka zpracovat 

zaměstnanci městského úřadu; orgány města je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, 

jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do 90 dnů.  

3. Návrhy mohou také předkládat tajemník, vedoucí odborů, ředitel městské policie, statutární 

orgány příspěvkových organizací zřízených městem, vedoucí organizačních složek a statutární 

orgány právnických osob zřízených městem.  

4. Program jednání navrhuje starostka. 

5. Požádá-li písemně člen zastupitelstva o zařazení svého návrhu do nejbližšího jednání 

zastupitelstva, zařadí starostka tento návrh do programu. Pokud starostka navrhovateli 

nevyhoví, musí mu sdělit důvody. Trvá-li navrhovatel přesto na svém požadavku, rozhodne 

zastupitelstvo. 

6. Na zasedání může být jednáno jen o věcech, které byly zařazeny do programu, a o návrzích, 

s jejichž zařazením do programu vysloví zastupitelstvo souhlas. 

7. Po úvodní části jsou v programu vždy zařazeny dotazy a připomínky členů zastupitelstva. Dále 

program obsahuje činnost rady v samostatné působnosti a kontrolu usnesení, pokud 

zastupitelstvo úkol uložilo.  

8. Program zastupitelstva je sestavován tak, aby materiály byly řazeny podle gescí, 

9. Program dále obsahuje informaci pro občany, že s činností orgánů města se mohou seznámit na 

úřední desce, webových stránkách, nebo v sekretariátu, kde jsou přístupná všechna usnesení. 

10. V programu se zpravidla upřednostní body podle jejich důležitosti. Pořadím je možno 

upřednostnit též body jednání, ve kterých vystupují hosté jednání nebo je na nich zainteresována 

veřejnost. 

11. Vedle dalších náležitostí musí každá informace o připravovaném zasedání zastupitelstva podle 

čl. 3 odst. 8, obsahovat informaci: 

a) o tom, že zasedání proběhne on-line, 

b) jakým způsobem se může člen zastupitelstva účastnit on-line zasedání, 

c) jakým způsobem se může veřejnost účastnit vlastními technickými prostředky on-line 

zasedání, 

d) na jakém místě vybaveném technickými prostředky města se může veřejnost účastnit on-line 

zasedání, 

e) kontaktní údaje pro účely dle odst. 11., 

f) jakým způsobem se během on-line zasedání hlásí do rozpravy a jakým způsobem se hlasuje. 

 

Čl. 7 

Průběh zasedání zastupitelstva 

1. Člen zastupitelstva, u kterého skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání 

a rozhodování určité záležitosti v jednání zastupitelstva 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 schválením 

programu jednání. 

 

2. Řízení zasedání: 

a) zasedání řídí starostka jako předsedající. Místostarostové řídí zasedání zastupitelstva jako 

předsedající při projednávání bodů spadajících do jejich gescí. V případě nepřítomnosti 

starostky řídí zasedání 1. místostarostka. V případě nepřítomnosti starostky 

a 1. místostarostky řídí zasedání 2. místostarosta. V případě nepřítomnosti starostky 

a místostarostů řídí zasedání jiný člen zastupitelstva. 
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b) zasedání zahajuje vždy starostka a není-li v určeném čase zahájení jednání nebo v jeho 

průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starostka 

zasedání; do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání k témuž pořadu; svolá se podle čl. 3, 

c) předsedající řídí hlasování v části své gesce,  

d) starostka vyhlašuje přestávku, ukončuje a přerušuje jednání a dbá na to, aby jednání mělo 

pracovní charakter a věcný průběh, 

e) výsledky hlasování jsou zjišťovány hlasovacím zařízením; pokud není hlasovací zařízení 

k dispozici, výsledky hlasování zjišťuje a vyhlašuje tajemník.  

 

3. V zahajovací části jednání starostka: 

a) prohlásí, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, 

b) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva, 

c) uvede další organizační zajištění jednání (zapisovatel/ka, obsluha hlasovacího zařízení, 

prezence apod.), 

d) oznámí jména ověřovatelů zápisu, zvolených na minulém zasedání; pokud není někdo z nich 

přítomen, postupuje podle odst. 4 písm. b), 

e) nechá zvolit ověřovatele na příští jednání,  

f) sdělí, zda byl ověřen a kým zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu 

podány; zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený; pokud byly 

námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů, 

g) dá schválit navržený program jednání; o případných návrzích na změnu programu rozhoduje 

zastupitelstvo hlasováním; pokud není pořad schválen jako celek i s případnými 

doplňovacími návrhy, dá hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. 

 

4. Ověřovatelé zápisu: 

a) ověřovatelé zápisu se určí podle abecedního pořadí členů zastupitelstva tak, aby nebyli 

ze stejné volební strany, hnutí nebo uskupení, 

b) pokud příslušný klub zastupitelů zjistí, že některý jeho člen určený jako ověřovatel není 

přítomen, navrhne jej starostka nahradit jiným členem daného zastupitelského klubu, 

případně nepřítomného zastoupí další podle abecedního pořadí, 

c) nepřítomností se funkce posouvá na další zasedání, 

d) ověřovatelem nemůže být starostka, místostarostové nebo případný jiný předsedající. 

 

5. Rozprava: 

a) rozprava má čtyři části, a to úvodní slovo, diskusi, ukončení rozpravy a hlasování, 

b) rozprava a hlasování probíhá ke každému bodu jednání zvlášť, 

c) úvodní slovo rozpravy patří předsedajícímu nebo předkladateli, 

d) před zahájením rozpravy udělí předsedající slovo občanům obce, kteří dosáhli věku 18 let, 

a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, aby 

mohli na zasedání vyjádřit své stanovisko k projednávané věci, nebo se vyjádřit k návrhu 

rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý rok, v souladu s § 16 zákona. Tyto 

osoby se mohou přihlásit ke každému bodu pouze jednou, a to buď písemně před zahájením 

zasedání, nebo zvednutím ruky před zahájením rozpravy. Vystoupení je omezeno 

3 minutami – po této době jim předsedající slovo odejme. 

e) do rozpravy se členové zastupitelstva přihlašují prostřednictvím hlasovacího zařízení, 

případně zvednutím ruky, 

f) jestliže bylo zasedání zastupitelstva svoláno podle čl. 3 odst. 8 probíhá přihlášení 

do rozpravy způsobem uvedeným v informaci dle čl. 6 odst. 10 písm. f), 

g) předsedající uděluje slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva a tajemníkovi v pořadí, 

v jakém se přihlásili; k podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo 

projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí 
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předsedající také slovo uvolněným členům zastupitelstva města, zaměstnancům úřadu apod. 

Nikdo, komu předsedající slovo neudělil, se ho nemůže ujmout. 

h) bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi 

zastupitelstva nebo tajemníkovi, který uplatňuje tzv. technickou poznámku (nedodržení 

jednacího řádu nebo platných právních předpisů), 

i) požádá-li na zasedání o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo 

zástupce orgánů kraje, musí mu být vždy uděleno,  

j) ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem 

zastupitelstva, 

k) ten, komu je slovo uděleno, pronáší svůj příspěvek do mikrofonu; potom je příspěvek 

součástí zápisu a audio-video přenosu 

l) člen zastupitelstva má právo požádat o přerušení rozpravy pro konzultaci v zastupitelském 

klubu na dobu 5 minut, 

m) zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body jednání pořadu 

posunout, nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu, 

n) do diskuse se mohou přihlásit členové zastupitelstva nebo občané, podle písmena g) tohoto 

článku, jen do té doby, dokud předsedající neudělí závěrečné slovo, nebo pokud nebyl 

hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy, 

o) koncem rozpravy je projednání daného bodu nebo přijetí usnesení k danému bodu, 

p) návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva; o tomto návrhu 

se hlasuje bez rozpravy. 

 

6. Limitování diskusního vystoupení: 

Neurčí-li zastupitelstvo před začátkem rozpravy jinak, je diskuse limitována tímto jednacím 

pořádkem: 

a) nikdo nemůže vystoupit v rozpravě k jednomu bodu vícekrát než dvakrát; žádost o další 

vystoupení musí schválit zastupitelstvo, 

b) doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut a u předkladatele na 15 minut; žádost 

o prodloužení řečnické lhůty schvaluje zastupitelstvo bezodkladně, 

c) technické poznámky se omezují na dobu 1 minuty. 

 

7. Nejpozději po 2 hodinách souvislého jednání zastupitelstva zpravidla vyhlásí předsedající 

přestávku trvající alespoň 15 minut. 

 

Čl. 8 

Usnesení zastupitelstva 

1. Návrh na usnesení je zobrazován na výstupní obrazovce hlasovacího zařízení. Pokud nejsou 

k návrhu usnesení žádné připomínky dává předsedající pokyn ke spuštění hlasování k tomuto 

návrhu.  

2. Návrh usnesení vychází z projednávaných písemných materiálů a z diskuze členů zastupitelstva. 

V případě připomínek a doplňujících návrhů formuluje návrh na usnesení předsedající.  
3. Návrh usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. 

4. Návrh usnesení (závěry, opatření a způsoby kontroly) musí být v usnesení formulovány stručně, 

adresně, čitelně, s termíny a jmenovitou odpovědností za splnění úkolů. 

5. Usnesením zastupitelstva se zadávají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostce, 

místostarostům, jednotlivým členům zastupitelstva, členům rady, městskému úřadu, tajemníkovi 

a zástupci právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila.  

 

Čl. 9 

Hlasování 

1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
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2. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva. 

3. Zastupitelstvo se usnáší k jednotlivým bodům schváleného pořadu zvlášť. 

4. Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné. 

5. Jestliže bylo zasedání zastupitelstva svoláno podle čl. 3 odst. 8 probíhá hlasování jmenovitě 

v abecedním pořadí členů zastupitelstva, a to způsobem uvedeným v informaci dle čl. 6 odst. 10 

písm. f). 

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

7. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve 

o variantě doporučené radou města. Pokud rada nezaujme stanovisko, hlasuje zastupitelstvo 

o usnesení, které je navrženo předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje 

se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty 

za nepřijaté. 

8. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo, 

na návrh předsedajícího, usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve 

skupiny politických stran, hnutí a uskupení, aby se sešly a jednaly o sporném bodu, a zasedání 

přeruší. Dohodovací řízení koordinuje předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, 

že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání, přednese 

upravený návrh, a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí 

předsedající návrh za odmítnutý. 

9. Pokud ani potom není návrh schválen, zastupitelstvo stanovisko nezaujalo a žádné usnesení tak 

nevzniká. 

10. Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti 

průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy. 

Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat. 

11. V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují 

podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh na usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, 

že o věci bude jednat na svém příštím zasedání. 

12. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak: 

a) zastupitelé hlasují pomocí hlasovacího zařízení stisknutím tlačítka – pro, proti, zdržel se, 

b) každé hlasování je na projekční ploše spouštěno po dobu 10 vteřin s tím, že hlasování 

jednotlivých členů zastupitelstva není průběžně zobrazováno; zobrazen je pouze konečný 

výsledek hlasování,  

c) pokud není použito hlasovacího zařízení, provádí se veřejné hlasování jasným a zřetelným 

zvednutím ruky s hlasovacím lístkem (viz odst. 14) nejprve pro návrh, za druhé proti návrhu 

a konečně za třetí při zdržení se hlasování,  

d) tajné hlasování se provádí pomocí hlasovacího zařízení, nebo písemně na hlasovacím lístku, 

který zvlášť pro tyto účely připraví městský úřad; v případě věcných záležitostí je lístek 

uzpůsoben tak, aby se členové zastupitelstva mohli jednoduše vyjádřit (např. 

zakroužkováním, škrtnutím apod.). 

13. Není-li použito hlasovacího zařízení, obdrží člen zastupitelstva města u prezence hlasovací 

lístek pro veřejné hlasování a vrací jej tajemníkovi po ukončení zasedání. Lístek má další 

náležitosti – označení ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY a jméno a příjmení člena 

zastupitelstva.  

14. O hlasování, které probíhá veřejně a prostřednictvím hlasovacího zařízení, se pořizuje Záznam 

výsledku hlasování. Výsledky hlasování zveřejní sekretariát na internetových stránkách města, 

a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zasedání zastupitelstva.  

 

Čl. 10 

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva 

1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její 

jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž 
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zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které 

město založilo nebo zřídilo a požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, 

jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace 

ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.  

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

připomínky vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví záležitost písemně 

nejdéle do 30 dnů. 

3. Sekretariát zajistí předložení dotazu, včetně odpovědi, všem členům zastupitelstva jako 

samostatný materiál, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva.  

4. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením dotazu, zaujímá k tomu 

konečné stanovisko zastupitelstvo. 

5. Dotazy uplatněné na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise, a pokud vyžadují 

prošetření nebo provedení jiného opatření s termínem písemného zodpovězení do 30 dnů, 

je o jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu. O zařazení do této evidence může 

požádat člen zastupitelstva i v případě ostatních připomínek a dotazů. Tato evidence, jakož i 

způsob a doklady o vyřízení musí být členům zastupitelstva kdykoli přístupné. Sekretariát taktéž 

zajistí předložení dotazu včetně odpovědi podle bodu 3.  

 

Čl. 11 

Péče o nerušený průběh 

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva. Předsedající může rušitele jednání vykázat ze 

zasedací místnosti. 

2. Členové zastupitelstva se vzhledem k vlastní odpovědnosti za nerušený průběh jednání bez 

vážného důvodu nevzdalují z jednacího sálu. Po dobu jednání nebudou v jednacím sále 

požívány alkoholické nápoje. Nevyjadřuje-li se řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový 

limit, může mu předsedající odejmout slovo. 

 

Čl. 12 

Ukončení zasedání 

1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené: 

 a) byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, 

  b) klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech jeho členů, 

c) z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené 

jednání. 

2. Je-li zasedání ukončeno podle bodu 1 písm. b) nebo c), koná se do 15 dnů zasedání náhradní 

k témuž pořadu nebo zbývající části pořadu. Svolá se postupem podle čl. 3. 

 

Čl. 13 

Audio-video přenos ze zasedání zastupitelstva 

1. Průběh jednání zastupitelstva je veřejný, a je zveřejňován v přímém audio-video přenosu (pokud 

zastupitelstvo v konkrétním případě neschválí, že k přímému přenosu nedojde) na webových 

stránkách města Bíliny, případně jiných stránkách spravovaných městem Bílina nebo 

zveřejněných na stránkách třetích osob pod uživatelským účtem nebo jménem města. Na těchto 

stránkách je následně (nejpozději do 5 pracovních dnů) zveřejněn videozáznam z jednání 

zastupitelstva  

2. Na každém jednání informuje předsedající všechny přítomné, že jednání bude zveřejněno 

přímým audio-video přenosem a záznam z tohoto přenosu bude zveřejněn a archivován.  

3. V případě, že by audio-video přenos neměl být uskutečněn, bude tato informace sekretariátem 

zveřejněna na internetových stránkách města a na městských stránkách na sociálních sítích, 

včetně důvodu neuskutečnění přenosu. Tato informace bude zveřejněna nejpozději 1 hod před 

zahájením přímého přenosu. V případě nenadálých technických problémů nebo zásahu vyšší 
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moci bude tato informace zveřejněna bezodkladně po neuskutečnění nebo přerušení přímého 

přenosu. 

Čl. 14 

Účast člena zastupitelstva na zasedání formou videokonference  

1. Člen zastupitelstva města, u kterého objektivní důvody naznačují, že se zasedání zastupitelstva 

nemůže zúčastnit osobně, může využít technické prostředky, které umožňují účast na zasedání 

v reálném čase bez osobní přítomnosti, a to formou videokonference.  

2. Podmínkou pro účast člena zastupitelstva na zasedání podle odst. 1 je instalace virtuální 

hlasovací jednotky (notebook, chytrý telefon, tablet), která umožňuje prezenci, přihlášení do 

diskuze, případně s technickou poznámkou, hlasovat a odhlásit se. Podmínkou pro hlasování 

prostřednictvím virtuální hlasovací jednotky, je prokazatelná vizuální účast člena zastupitelstva 

na zasedání formou videokonference.  

3. Prezence, přihlášení do diskuze nebo k technické poznámce a hlasování člena zastupitelstva, 

který se zasedání účastní podle odst. 1 se řídí příslušnými ustanoveními tohoto jednacího řádu.    

4. Pokyny k instalaci a návod na používání virtuální hlasovací jednotky obdrží jednotliví členové 

zastupitelstva e-mailem.  

5. Každý člen zastupitelstva, který se plánuje účastnit on-line zasedání pomocí technických 

prostředků, je povinen sdělit tuto skutečnost nejpozději 24 hodin před konáním on-line zasedání, 

a to e-mailem na adresu sekretariat@bilina.cz, včetně telefonního čísla, kde bude k zastižení 

před zahájením on-line zasedání a během jeho průběhu a e-mailovou adresu, kam mu budou 

doručovány informace související s on-line zasedáním. Po dohodě se sekretariátem se před 

konáním zastupitelstva provede test funkčnosti virtuální hlasovací jednotky.  

6. Předsedající, nebo jím pověřená osoba, zajistí možnost připojení členů zastupitelstva k on-line 

zasedání alespoň 15 minut před plánovaným zahájením. 

7. V případě účasti člena zastupitelstva na zasedání formou videokonference, uvede sekretariát 

tuto skutečnost do prezenční listiny.   

8. Nastane-li v průběhu účasti člena zastupitelstva, který se zasedání účastní podle odst. 1, 

technický problém, který nemá původ v zařízení či službě zajištěnými městem, a který 

znemožňuje realizaci práv a povinností člena zastupitelstva souvisejících se zasedáním 

zastupitelstva, přeruší předsedající zasedání na dobu nezbytnou k odstranění takového 

problému. Nepodaří-li se technický problém odstranit do 5 minut, v zasedání lze pokračovat 

a po dobu trvání technického problému se má za to, že člen není na zasedání přítomen. Dochází-

li k takovým technickým problémům opakovaně, není předsedající povinen zasedání přerušit 

a po dobu trvání technického problému se má za to, že člen zastupitelstva není na zasedání 

přítomen. 

9. Nastane-li během zasedání technický problém, který má původ v zařízení či službě zajištěnými 

městem, který znemožňuje realizaci práv a povinností členů zastupitelstva, kteří se zasedání 

účastí podle odst. 1, přeruší předsedající zasedání na dobu nezbytnou k odstranění takového 

problému. Nepodaří-li se technický problém odstranit do 45 minut, platí, že zasedání 

zastupitelstva bylo ukončené. 

 

Čl. 15 

Organizačně-technické záležitosti 

1. O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník. 

Městský úřad také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich 

plnění. 

2. Pokud se z jednání zastupitelstva nepořizuje audio-vizuální záznam, pořizuje se z jednání 

zvukový záznam, který je po dobu čtyř let uložen na USB Flash disku a je k dispozici 

v sekretariátu. Každý člen zastupitelstva může o záznam písemně požádat sekretariát. 

3. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah přijatých usnesení. Jeho nedílnou součástí 

je listina přítomných, dále návrhy a dotazy podané při zasedání písemně. 
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4. V zápise se uvádí: 

a) den a místo jednání, 

b) počet přítomných členů zastupitelstva, 

c) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, jména členů zastupitelstva, kteří se 

zasedání účastní formou videokonference, 

d) hodina zahájení a ukončení, 

e) doba přerušení, 

f) jména určených ověřovatelů zápisu, 

g) jména zvolených ověřovatelů zápisu pro příští zasedání,  

h) zajištění potřebných služeb (zapisovatel/ka, obsluha hlasovacího zařízení, prezence, apod.), 

i) schválený pořad jednání, 

j) průběh rozpravy se jmény řečníků, 

k) podané návrhy, 

l) průběh a výsledky hlasování v jednotlivých bodech přijatých usnesení s uvedením počtu 

členů zastupitelstva při hlasování přítomných, 

m) podané dotazy a připomínky, 

n) přijatá usnesení, 

o) učiněná oznámení o střetu zájmů podle čl. 7 odst. 1, 

p) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu, 

q) seznam příloh, jimiž jsou veškeré písemné materiály a písemné návrhy. 

5. Zápis se vyhotovuje do sedmi dnů po skončení jednání zastupitelstva a podepisují jej nejdříve 

ověřovatelé, poté starostka a místostarostové, a to do 3 pracovních dnů po jeho vyhotovení. 

6. Zápis je uložen k nahlédnutí na městském úřadě, konkrétně v sekretariátu. 

7. Sekretariát vydává usnesení přijatá na zasedání zastupitelstva v samostatném výtisku. 

8. Usnesení zastupitelstva podepisuje starostka spolu s místostarosty (popř. další člen 

zastupitelstva) a ověřovatelé.  

9. Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce městského úřadu, 

kromě toho může být zveřejněno způsobem v místě obvyklým (informační tabule, zkrácená 

verze v Bílinském zpravodaji, www.bilina.cz, apod.). 

10. Přerušení a ukončení zasedání z důvodu technických problémů, pokud bylo zasedání 

zastupitelstva svoláno podle čl. 3 odst. 8: 

a) nastane-li během on-line zasedání technický problém, který nemá původ v zařízení či službě 

zajištěnými městem, který znemožňuje realizaci práv a povinností člena zastupitelstva 

souvisejících se zasedáním zastupitelstva, přeruší předsedající zasedání na dobu nezbytnou 

k odstranění takového problému. Nepodaří-li se technický problém odstranit do 5 minut, 

v zasedání lze pokračovat a po dobu trvání technického problému se má za to, že člen není 

na zasedání přítomen. Dochází-li k takovým technickým problémům opakovaně, není 

předsedající povinen zasedání přerušit a po dobu trvání technického problému se má za to, 

že člen zastupitelstva není na zasedání přítomen, 

b) nastane-li během on-line zasedání technický problém, který má původ v zařízení či službě 

zajištěnými městem, který znemožňuje realizaci práv a povinností členů zastupitelstva, 

resp. práv veřejnosti souvisejících se zasedáním zastupitelstva, přeruší předsedající zasedání 

na dobu nezbytnou k odstranění takového problému. Nepodaří-li se technický problém 

odstranit do 45 minut, platí, že zasedání zastupitelstva bylo ukončené. 

 

Čl. 16 

Výbory zastupitelstva 

1. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory zastupitelstva (dále jen 

výbory), které předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu. 

2. Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbory jsou nejméně tříčlenné, počet 

členů výboru je vždy lichý. Jejich členy nemohou být starostka, místostarostové, tajemník ani 
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osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. Usnesení výboru je platné, 

vyslovila-li s ním souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.   

3. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. 

4. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti se výbor odpovídá 

zastupitelstvu. 

5. Finanční výbor: 

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, 

b) plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo. 

6. Kontrolní výbor: 

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, 

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku 

samostatné působnosti, 

c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo. 

  

Článek 17 

Další ustanovení 

1. Sekretariát je oprávněn vést seznam členů zastupitelstva s vedením titulu, jména, příjmení, 

adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy; seznam slouží pouze pro potřebu sekretariátu. 

2. Sekretariát je oprávněn zveřejnit na internetových stránkách města seznam členů zastupitelstva 

s uvedením titulu, jména a příjmení a politické příslušnosti. Další údaje (fotografie, e-mail 

a mobilní telefonní číslo) mohou být uveřejněny pouze s předchozím písemným souhlasem 

jednotlivých členů zastupitelstva.  

3.  Sekretariát přijímá pro členy zastupitelstva písemnosti a zajišťuje jejich doručení adresátovi. 

 

 
 

Čl. 18 

Závěrečná ustanovení 

Jednací řád vydalo Zastupitelstva města Bíliny na svém zasedání 7. prosince 2022, usnesením 

č. 251, s účinností dnem schválení. 

 

Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší účinnost jednacího řádu schváleného 

Zastupitelstvem města Bíliny 15.12.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  

starostka města 

 Ing. Marcela Dvořáková  

1. místostarostka města 

Ing. Karel Matuška 

2. místostarosta města 

 


