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Článek 1  

Úvodní ustanovení  
   
 
Rada města Loun (dále jen "rada" ) tímto ve smyslu § 101 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění (dále jen "zákon" ) vydává tento jednací řád rady m ěsta  (dále 
jen "jednací řád" ), který upravuje přípravu, průběh a pravidla jednání, způsob usnášení a 
náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích usnesení a zabezpečení jejích 
úkolů.  
   
 
 

Článek 2  
Příprava sch ůzí rady  

   
 

1. Schůze rady se konají zpravidla jedenkrát maximálně za 3 týdny, v pondělí od 15.00 
hodin. V mimořádných případech může být schůze rady svolána dle potřeby.  

 
2. Schůze rady (dále jen "sch ůze" ) svolává starosta (§103 odst. (5) zákona), který 

stanoví termín a čas schůze. Přípravu schůzí organizuje starosta spolu se 
sekretariátem starosty. Příprava schůze probíhá zpravidla ve středu, t.j. 12 dní přede 
dnem konání schůze.  

 
3. Materiály k zařazení na program schůze předkládají vedoucí odborů městského 

úřadu (dále jen "MÚ" ), tajemník MÚ, členové zastupitelstva města, tajemníci výborů 
zastupitelstva a komisí rady (dále jen "p ředkladatelé" ). Při přípravě schůze starosta 
a místostarosta posoudí materiály předkladatelů a v případě potřeby si od nich 
vyžádá doplňující podklady. Program schůze je zveřejňován na internetových 
stránkách města vždy nejpozději v úterý před schůzí. 

 
4. Předkladatel zodpovídá za zpracování materiálů v aplikaci Usnesení RM a ZM a 

doručení materiálů pro schůzi do sekretariátu starosty v potřebném počtu výtisků (s 
výjimkou členů zastupitelstva města, kteří předávají sekretariátu starosty materiál 
pouze v digitální podobě) v pondělí do 13.00 hod. Sekretariát starosty dále zajistí 
kompletaci materiálů od jednotlivých předkladatelů a jejich distribuci členům rady. 
Materiály jsou členům rady města distribuovány v listinné podobě a v elektronické 
podobě uloženy na elektronickém úložišti. 

 
5. Materiály jsou rozdány popř. rozvezeny členům rady nejpozději v pondělí, t.j. 7 dní 

před schůzí a současně jsou zveřejněny na elektronickém úložišti. Ve výjimečných 
případech mohou být na základě rozhodnutí starosty materiály k některému z bodů 
doručeny v kratším časovém předstihu, případně předloženy až těsně před schůzí.  

 
6. Materiály pro schůzi jsou vždy vyhotovovány v aplikaci Usnesení RM a ZM. Součástí 

důvodové zprávy v případech, kdy to vyžaduje povaha projednávané věci, je i 
ekonomická popř. finanční analýza.  

 
7. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a se schváleným rozpočtem, pokud ho nenavrhuje 
změnit. V případě návrhu na posílení výdajové stránky rozpočtu musí být tento návrh 
projednán s vedoucí ekonomického odboru a v návrhu usnesení musí být uvedeno, z 
jakého zdroje bude posílení provedeno.  
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Článek 3  
Schůze rady  

   
 

1. Podmínkou konání schůze je účast nadpoloviční většiny členů rady.  
 

2. Schůze jsou neveřejné. Podle obsahu projednávaných problémů mohou být přizváni 
zástupci dalších orgánů či organizací. Vždy je k projednávanému materiálu přítomen 
jeho předkladatel. O případném přizvání dalších osob rozhoduje starosta, rada může 
hlasováním přítomnost dalších osob odmítnout nebo si je naopak vyžádat.  

 
3. Starosta může přizvat na schůzi předsedy osadních výborů k bodu jednání, který se 

týká městských částí Brloh nebo Nečichy. V každém případě je vždy povinnou 
přílohou materiálu stanovisko osadního výboru k projednávané věci. 

 
4. Předsedové osadních výborů se povinně zúčastňují schůze 1x za půl roku, kde mají 

možnost přednést své připomínky a náměty. 
 

5. Schůzi řídí starosta, místostarosta nebo jiný jimi pověřený člen rady.  
 

6. V úvodu schůze předsedající stanoví zapisovatele a ověřovatele zápisu a dá schválit 
program.  

 
7. V případě mimořádných okolností může předsedající ukončit jednání rady ještě před 

dokončením projednání schváleného programu. 
  
 
   

Článek 4  
Přijímání usnesení a hlasování  

   
 

1. Návrh usnesení je součástí připraveného materiálu. Návrh může být upraven podle 
podnětů členů rady a na základě hlasování o jednotlivých bodech programu.  

 
2. Rada hlasuje o jednotlivých bodech navrženého usnesení při jejich projednávání.  

 
3. Pokud byly v průběhu projednávání daného bodu navrženy dodatky usnesení nebo 

pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách v opačném 
pořadí, než byly podány, a poté o ostatních částech návrhu. Pokud se jednotlivé 
návrhy navzájem vylučují, schválením některého z nich se považují ostatní za 
nepřijaté. Vyjádření nesouhlasu s navrhovaným opatřením není považováno za 
protinávrh a samostatně se o něm nehlasuje.  

 
4. Hlasuje se veřejným hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh 

nadpoloviční většina všech členů rady. Pokud není přijat návrh usnesení nadpoloviční 
většinou všech členů rady, nevzniká žádné usnesení tzn. ani usnesení opačného 
významu, pokud o něm není hlasováno samostatně. V případě hlasování o odložení 
projednávání bodu není přijímáno žádné usnesení, pokud není radou rozhodnuto 
jinak. 
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5. Neúčast na schůzi omlouvají členové rady zpravidla předem starostovi, včetně 
pozdního příchodu. Předčasný odchod ze schůze omlouvají předsedajícímu 
nejpozději před jejím zahájením.  

 
6. Usnesení podepisuje starosta s místostarostou. V případě dlouhodobé nepřítomnosti 

místostarosty podepisuje usnesení starosta a jiný člen rady - zpravidla jeden z 
ověřovatelů, pověřený předsedajícím před začátkem schůze. V případě dlouhodobé 
nepřítomnosti starosty podepisuje usnesení místostarosta a jiný člen rady - zpravidla 
jeden z ověřovatelů, pověřený předsedajícím před začátkem schůze.  

 
7. Usnesení je zveřejňováno obvyklým způsobem, t.j. předáním zástupcům sdělovacích 

prostředků na tiskové konferenci, rozesláním elektronickou poštou občanům města, 
kteří o to požádají, vyvěšením na úřední desce a umístěním na webové stránce 
města po provedení úprav dle zákona č,. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění.  

   
 

Článek 5  
Zabezpečení pln ění usnesení  

   
 

1. Usnesení se vyhotovuje písemně a nejpozději do sedmi dnů po schůzi se rozesílá e-
mailem členům zastupitelstva města, tajemníkovi MÚ, vedoucím jednotlivých odborů 
MÚ, řediteli městské policie a ředitelům příspěvkových organizací města. Dále je 
usnesení zasíláno orgánům a organizacím, které zodpovídají za splnění úkolů 
uložených usnesením, nebo orgánům a organizacím, které by měly být s usnesením 
seznámeny.  

 
2. Jedenkrát měsíčně jednotliví vedoucí odborů, starosta, místostarosta, tajemník MÚ a 

ředitelé příspěvkových organizací předkládají zprávu o způsobu splnění usnesení 
radě. Kontrola plnění usnesení je zveřejněna na internetových stránkách města 
nejpozději do 7 dnů od projednání v radě. 

   
 

Článek 6  
Organiza ční a technické zabezpe čení sch ůze  

   
 

1. Přípravu a organizační a technické zabezpečení schůze zajišťuje kancelář úřadu.  
 

2. Kancelář úřadu zodpovídá za vyhotovení usnesení, které obsahuje jmenovité 
výsledky hlasování a zápisu ze schůze. Tento odbor také vede evidenci usnesení, 
soustřeďuje zprávy o jejich plnění a na základě podkladů od jednotlivých odborů MÚ 
předkládá tento materiál radě a kontrolnímu výboru ZM. Návrh usnesení zpracovává 
tajemník a posuzují ověřovatelé (své připomínky mohou vznést nejpozději do středy 
8.00 hodin).  

 
3. Zápis ze schůze obsahuje zejména : kdo řídil schůzi, kolik členů bylo přítomno, které 

věci nebo návrhy byly projednány, kteří řečníci vystoupili v diskusi, který z členů rady 
oznámil střet zájmů k projednávanému bodu. Přílohou zápisu je zvukový záznam 
schůze.  

 
4. Pokud byly podány námitky k zápisu, rozhodne o nich nejbližší schůze rady.  
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5. Zápisy a záznamy ze schůzí, jakož i všechny související písemné materiály archivuje 
kancelář úřadu. Členové zastupitelstva města mohou do těchto zápisů a materiálů 
kdykoliv nahlédnout, včetně možnosti poslechu zvukového záznamu. Nahlížení do 
zápisů a poslech zvukového záznamu občany města a dalšími oprávněnými osobami 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění.   

 
 
 

Článek 7  
Závěrečná ustanovení  

   
 

1. Tímto jednacím řádem se zrušují pravidla rady města č. P14/2011. 
 

2. Tento jednací řád byl schválen jako pravidla rady města č. P17/2014 usnesením  
č. 322/2014 dne 24. listopadu 2014 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

 
 
 
 
 
 
 
Radovan  Š a b a t a, v.r.      Mgr. Jan  Č e r m á k, v.r. 
     starosta m ěsta                místostarosta  


