From: Vratislav Vlček <vlcek@vlcekak.cz>
Sent: Tuesday, February 9, 2021 12:11 PM
To: michal.gazdo@zelenec.cz
Subject: Kontrolní výbor+ jednací řád Zeleneč

Pane inženýre, zdravím Vás,
v příloze zasílám připomínky k návrhu na změnu jednacího řádu. K diskutovaným tématům pak
ještě uvádím:
1. S ohledem na epidemiologickou situaci by bylo vhodné upravit účast zastupitelů v karanténě nebo
izolaci nebo pozitivně testovaných na nemoc COVID-19, jak to mají jiné obce či městské části (zde
ilustrativně čerpáno z jednacího řádu MČ Praha 3):
Členové zastupitelstva se mohou v případě, že jim byla nařízena karanténa nebo povinná izolace dle
zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného právního předpisu, nebo byli pozitivně testováni na
onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 a dosud neuplynula doba jejich povinné
karantény, účastnit zasedání Zastupitelstva distančně, a to formou videokonference. Podmínkou
umožnění distanční účasti na zasedání Zastupitelstva prostřednictvím videokonference je předchozí
žádost adresovaná starostovi nebo jeho zástupci pověřenému řízením Zastupitelstva (popř.
tajemníkovi), učiněná alespoň 12 hodin před zahájením zasedání Zastupitelstva a doložení nařízené
karantény, nařízené izolace nebo pozitivního testu na onemocnění COVID-19.
Na členy zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva osobně se vztahuje tento jednací řád v
plném rozsahu.
Na členy zastupitelstva účastnící se zasedání zastupitelstva distančně se tento jednací řád vztahuje
tam, kde to povaha věci umožňuje. Distančně zúčastnění členové zastupitelstva nehlasují při tajném
hlasování.
Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva přihlášením se do videokonferenční aplikace (např.
MS Teams) tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku. Potvrzení jejich
účasti zaznamená zaměstnanec úřadu do prezenční listiny. V případě, že člen zastupitelstva
nejpozději současně s odůvodněnou žádostí podanou podle odst. 1 požádá i o poskytnutí technických
prostředků umožňujících mu účast na zasedání prostřednictvím videokonferenční aplikace (notebook
a připojení k internetu), úřad prostřednictvím odboru informatiky poskytne takovému členu
zastupitelstva tyto prostředky, bude-li je mít aktuálně úřad k dispozici. Za zajištění odpovídá
svolavatel zasedání Zastupitelstva.
Do rozpravy se distančně připojení členové zastupitelstva hlásí prostřednictvím technického zařízení.
Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy.
Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přihlášen ve videokonferenční aplikaci, ztrácí
pořadí.
Pozměňující, resp. doplňující návrhy zasílá distančně připojený člen zastupitelstva elektronicky na emailovou adresu: ........................................
Hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje prostřednictvím technického zařízení; v případě
nefunkčnosti technického zařízení zvednutím zřetelně čitelné cedule s nápisem „pro“, „proti“, nebo
„zdržel se“.
Otázkou je, zda tento postup nerozšířit i na jiná infekční, resp. jiná onemocnění vůbec. Nevidím
důvod diskriminovat členy zastupitelstva kupř. s angínou či po úrazu. Problematická bude tajná volba,
kterou takto nelze realizovat.

2. Vždy je nutná účast zastupitele na zastupitelstvu alespoň on-line formou. Současně patrně nemůže
celé zastupitelstvo probíhat distanční formou s ohledem na zásadu veřejnosti a jednoho místa konání
zastupitelstva (§ 93 odst. 1, odst. 3 obecního zřízení).
3. Zastupitelstvo lze přerušit. Proceduru by bylo vhodné upravit v jednacím řádu, např.:
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li schválený program jednání vyčerpán a nikdo se již
nehlásí o slovo.
Předsedající může přerušit zasedání a stanovit dobu jeho pokračování. Přerušení musí být důvodné.
Toto učiní vždy, když počet přítomných členů zastupitelstva klesne pod předepsanou většinu.
Návrh na přerušení zasedání může podat i jiný člen zastupitelstva. Zastupitelstvo o takovémto návrhu
rozhodne hlasováním bez rozpravy.
V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán pořad jednání, svolá
starosta pokračování zasedání znovu tak, aby se konalo do 15 dnů. Jednání se přeruší vždy na
nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to návrhový výbor po ukončení rozpravy, za účelem přípravy
návrhu usnesení.
Pokud byste uvažovali o změně jednacího řádu, který je vcelku stručný, mohli byste se dohodnout i
na jeho zásadnější úpravě, včetně např. opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání, např.:
Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li
stanovenou řečnickou lhůtu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. Nevedlo-li upozornění k
nápravě, může mu slovo odejmout.
Předsedající může také po předchozím upozornění řečníkovi odejmout slovo, nabádá-li k porušování
právního řádu České republiky, vzbuzuje-li svým vystoupením veřejné pohoršení, porušuje-li jednací
řád zastupitelstva nebo jiným závažným způsobem narušuje průběh zasedání zastupitelstva.
Každý, kdo je přítomen po dobu zasedání zastupitelstva v zasedací místnosti, musí mít vypnuto
hlasité zvonění na mobilním telefonu. Vyřizování hovorů musí probíhat mimo zasedací místnost.
Předsedající ani jiný řečník, kterému bylo řádně uděleno slovo, nesmí být při svém projevu nikým
rušen, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle jednacího řádu.
Ruší-li někdo zasedání zastupitelstva, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.
S pozdravem

V. Vlček

