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Jednací řád výborů, ustanovených zastupitelstvem obce Břežany II 
 
Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 117, odst. 1 a 2, § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

ustanovilo na svém zasedání dne 19. 10. 2022 tyto výbory: kontrolní výbor a finanční výbor. 

 

                                                                           Čl. I. 
Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, přijímání stanovisek a doporučení pro zastupitelstvo obce. 

                                                                           

                                                                          Čl. II. 

Příprava a svolání jednání výboru 
1. Výbor jedná dle své potřeby a potřeby ZO, min. 2 x ročně. 

2. Vlastní přípravu jednání včetně podkladů zajišťuje předseda výboru. 

3. Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jejího předsedy. 

4. Jednání výboru se účastní osoby přizvané výborem k projednání bodů programu 

                                                                           

                                                                         Čl. III. 

Jednání výboru 
1. Jednání kontrolního a finančního výboru je neveřejné. 

2. Jednání výboru řídí její předseda nebo v případě nepřítomnosti jiný člen, pověřený předsedou výboru nebo výborem.      

      Předsedající řídí hlasování, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. 

4. Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům a uplatňovat svá   

      stanoviska k řešení problémů. 

5. Při jednání výboru musí být přítomna nadpoloviční většina členů komise. V opačném případě se musí jednání        

       výboru opakovat v náhradním termínu. 

6. K přijetí doporučení je třeba nadpoloviční většina hlasů členů výboru. Obsahem doporučení výboru jsou zpravidla iniciativní   

       návrhy, stanoviska. 

7. Ze své činnosti výbory odpovídají zastupitelstvu obce a předkládají jí svá stanoviska a náměty. 

8. Z jednání výboru se vždy pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

     a) jména přítomných členů komise výboru 

     b) schválený program jednání 

     c) průběh diskuse 

     d) průběh a výsledek hlasování 

     e) přijatá stanoviska a náměty 

9. Zápis ji nutno pořídit do 10 pracovních dnů po skončení zasedání. 

 10. Zápis podepisuje předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru. Součástí zápisu je listina přítomných. 

 11. Zápis z jednání obdrží členové výboru a 1 x je předán starostce obce, a to do 10 pracovních dnů od vyhotovení zápisu, zápis     

      bude projednán na zasedání ZO a uložen v kanceláři Obecního úřadu. 

 

 

Jednací řád výborů byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Břežany II na svém zasedání dne 21. 12. 2022, usnesením    

  č.5/10/2022. Tímto dnem rovněž nabývá účinnosti. 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Alena Hlaváčková, starostka 
                                                                                                          
   

                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 
 


