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Jednací řád rady obce Petřvald 
 

Rada obce vydává Jednací řád podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

 
V jednacím řádu rady obce se stanoví podrobnosti o jednání rady obce 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád rady obce Petřvald (dále jen rada) upravuje přípravu, svolání, obsah jednání, 
způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejich usnesení a 
zabezpečování úkolů. 
 
 

Čl. 2 
Základní úkoly rady 

 
1. Rada obce je výkonným orgánem obce Petřvald v oblasti samostatné působnosti a ze 
své činnosti odpovídá zastupitelstvu.  
V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví–li tak zákon č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  
 
2. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a tři zvolení členové rady obce. Ztratí-li člen 
zastupitelstva obce svůj mandát, přestává být i členem rady. 
 
 3. Rada se schází ke schůzím zpravidla jednou za 14 dnů a dále podle potřeby. 
K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich 
členů.  
 
4.  Schůze rady obce jsou neveřejné.  
 
5. Rada obce vykonává svou působnost a plní svou funkci podle § 99 až § 102 a) zákona.  
 
 
 

Čl. 3 
Příprava a jednání rady 

 
1. Schůze rady obce připravuje, svolává a řídí starosta společně s místostarostou nebo 

jiným členem rady. Rada obce před zahájením schvaluje program schůze rady obce.  
 
2. Podklady pro jednání rady obce budou členům rady obce zaslány e-mailem nebo 

předány písemně nejméně 3 dny před schůzí rady obce. 
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3. Rada obce může k projednávání úkolů, na jejichž zabezpečení se podílí i jiné orgány 
a organizace, konat společné jednání s nimi. O svolání takovéto schůze rozhodne 
starosta. Usnesení ke společně projednávaným otázkám přijme rada obce i účastník 
jednání samostatně. 
 

4. Podle povahy projednávané věci navrhne rada obce starostovi přizvání odborných 
poradců, zástupců jiných orgánů, organizací a osob, jichž se jednání týká. 
 

5. K zvlášť závažným problémům vyžadujícím předběžné konzultace, popřípadě 
dlouhodobější přípravu jejich řešení svolá, na doporučení rady obce, starosta 
společnou schůzi členů rady obce se členy zastupitelstva obce. 

 
6. Usnesení přijímá rada obce k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. 
 
7. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady obce v otázkách samostatné 

působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 
8. Rada obce může stanovit, že některé úkoly starosty plní místostarosta. Místostarosta 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. 
 
 
 

Čl. 4 
Orgány rady 

 
1. Rada obce zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise svá 

stanoviska a podněty předkládají radě obce. 
 
2. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti 

podle § 103 odst. 4 písmeno c) zákona. 
 
3. Komise se usnáší většinou hlasů všech členů. Starosta může pozastavit výkon 

usnesení komise v otázkách samostatné působnosti, má-li za to, že je nesprávné. Věc 
předloží k rozhodnutí radě obce na její nejbližší schůzi. 

 
4. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené 

působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 
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Čl. 5 
Práva a povinnosti člena rady 

 
1. Člen rady obce má při výkonu své funkce právo: 

- předkládat radě návrhy 
- vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce, vedoucí organizací, které 

obec založila nebo řídí. Odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději 
však do 30 dnů. 

- požadovat od pracovníků obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí 
s výkonem jeho funkce. 

 
2. Člen rady obce je povinen zúčastňovat se schůzí rady obce a plnit úkoly, které mu 

rada obce uloží. 
 
3. Člen rady obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti při schůzích 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 schůze rady obce. O tom, zda existuje důvod pro 
vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada obce. 

 
 
 

Čl. 6 
Zápis 

 
1. O průběhu schůze rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu 

s místostarostou nebo jiným členem rady obce. Výpis přijatých usnesení rady obce 
podepisuje starosta.  

 
2. Zápis se schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápis musí být 

uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.  
 
3. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady. 
 
4. Kontrolu plnění usnesení provádí rada obce na své nejbližší schůzi rady obce.  
 
5.    Výpis přijatých usnesení v anonymizované podobě se vyvěsí na webovou stránku obce 
Petřvald.  
 
 
 

Čl. 7 
Organizačně technické záležitosti 

 
1. Formu, technickou úpravu, rozsah zpráv, počet příloh a další náležitosti materiálů pro 

jednání rady obce určuje starosta. 
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2. O průběhu schůze rady obce se pořizuje zápis. Z průběhu schůze rady obce může být 

také pořízen zvukový záznam.  
 
3. Zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. 
 
4. V zápise ze schůze rady obce se uvádí: 

 
a) den a místo jednání  
b) pořadové číslo zasedání 
c) hodina zahájení a ukončení 
d) jména přítomných, omluvených i neomluvených členů rady 
e) jméno předsedajícího 
f) schválený program schůze rady obce 
g) průběh rozpravy se jmény řečníků 
h) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů rady měly stát součástí 

zápisu 
i) schválené znění usnesení 
j) průběh a výsledky hlasování (podané návrhy na usnesení včetně uvedení 

navrhovatelů a hlasování o nich) s tím, že výsledkem hlasování se v zápisu uvede 
počtem hlasů pro návrh, počtem hlasů proti návrhu a počtem hlasů, které se 
hlasování o návrhu zdržely. 
 

 
 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu rady schvaluje rada. 
 
2. Tento jednací řád rady nabývá účinnosti dnem schválení na schůzi rady obce.  
 
3. Jednací řád rady byl schválen dne 7.3.2016 a nabývá platnosti ode dne 7.3.2016.  
 
4. Jednací řád rady obce Petřvald nahrazuje Jednací řád ze dne 11.8.2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        Václav Kološ 
        starosta obce 


