Jednací řád
veřejných zasedání zastupitelstva obce Doubravčice
1) Zasedání zastupitelstva svolává a řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo
jimi pověřená osoba.
2) Konání zasedání se oznámí nejméně 7 dní předem na úřadní desce OÚ a na webových
stránkách obce.
3) Předsedající zvolí při zahájení jednání zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
3) Předsedající po zahájení zasedání přečte program jednání navržený zastupitelstvem obce.
4) Tento program je následně schválen usnesením zastupitelstva, před kterým je možno
doplnit další body programu.
5) Ke každému projednávanému bodu programu se mohou vyjadřovat přítomní občané. Svou
vůli vyjádřit se k projednávanému bodu projeví občan zvednutím ruky. Po skončení rozpravy
k danému bodu a před zahájením hlasování o usnesení mu předsedající udělí slovo.
6) Hlasování o usnesení k projednávanému bodu se provádí zvednutím ruky, a to vždy ve
stejném pořadí I.- PRO USNESENÍ II.- PROTI USNESENÍ III.- ZDRŽUJI SE
HLASOVÁNÍ. Zapisovatel zaznamená i způsob hlasování každého zastupitele, tj. v zápise se
vždy pod usesení jmenovitě uvede, kdo hlasoval pro, kdo hlasoval proti a kdo se zdržel
hlasování. Pod hlasování se doplní věta, zda usnesení bylo přijato, či nikoliv.
7) Jednotlivá usnesení se číslují tak, že první usnesení na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce má číslo 1, následuje lomítko a poslední dvojčíslí letopočtu. Po novém roce začíná
číslování usnesení opět od jedné. Např. 09/06 je deváté usnesení v roce 2006.
7) Po ukončení hlasování o přijetí všech usnesení může následovat obecná diskuse.
Předsedající rozhodne, zda diskuse bude součástí zasedání zastupitelstva obce a bude o ní
pořízen zápis, nebo bude následovat až po ukončení zasedání.
8) Je-li zasedání předsedajícím ukončeno, nelze již do zápisu nic doplňovat.
9) Zapisovatel vždy zaznamená přesný čas zahájení a ukončení zasedání.
10) Zápis ze zasedání zkontrolují a podepíší ověřovatelé v den zasedání. Případné námitky
ověřovatelů projedná a rozhodne o nich následující zasedání.
11) Starosta podepíše a zveřejní zápis ze zasedání zastupitelstva obce do 10 dnů na úřední
desce a webových stránkách obce.
12) Originál zápisu bude uložen v kanceláři Obecního úřadu, kde je každému bez omezení
k nahlédnutí.
13) Zrušuje se jednácí řád zastupitesltva Obce Doubravčice, ze dne 27. ledna 1999.
Schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6/06 ze dne 24.11.2006.

