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Jednací řád Rady města Kuřimi 
 
Rada města Kuřimi (dále jen rada) vydává podle § 101 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tento jednací řád:  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
1. Rada je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu 

samostatné působnosti se rada ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti 
přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 

2. Tento jednací řád upravuje přípravu a svolání, průběh jednání a usnášení, způsob 
kontroly plnění jejích usnesení a zabezpečení plnění úkolů. 

 
Čl. 2 

Schůze rady 
1. Rada se schází ke svým schůzím zpravidla podle Plánu jednání Rady a Zastupitelstva 

města Kuřimi, k mimořádným schůzím se schází podle potřeby. Schůze rady jsou dle 
ustanovení § 101 odst. 1 zákona o obcích neveřejné. Schůzí rady se účastní její 
členové, tajemník úřadu s hlasem poradním a zapisovatel. Svou účast stvrzují podpisem 
v prezenční listině (kromě zapisovatele). K projednání předložených materiálů může 
rada na své schůze přizvat předkladatele nebo zpracovatele materiálů, popřípadě další 
osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. 

2. Schůzi rady svolává starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánka spolu 
s písemnými materiály pro jednání rady se členům rady a tajemníkovi úřadu odesílají 
zpravidla 5 dní přede dnem konání schůze rady. Pozvánka na schůzi rady musí 
obsahovat datum, hodinu a místo schůze a navržený program jednání.  

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen předem omluvit starostovi města.  
 

Čl. 3 
Příprava schůze rady 

1. Schůzi rady a materiály pro jednání rady připravuje městský úřad. 
2. Rada jedná zpravidla podle písemných podkladů doručených předkladatelem 6 dní přede 

dnem konání schůze rady na kancelář úřadu. Předkladatelem mohou být členové rady a 
zastupitelstva a tajemník úřadu.  

3. Z takto dodaných podkladů vyhotoví kancelář úřadu materiály pro jednání rady 
v potřebném počtu výtisků. Materiály se odesílají členům rady města, tajemníkovi 
městského úřadu a na písemné vyžádání elektronicky též zastupitelům města Kuřimi 
(vyjma materiálů, které budou předloženy dodatečně).  

 
Čl. 4 

Jednání rady 
1. Schůzi rady řídí starosta města, v jeho nepřítomnosti 1. místostarosta nebo místostarosta 

(dále jen předsedající). 
2. Na začátku jednání předsedající prohlásí zasedání za zahájené a konstatuje přítomnost 

nadpoloviční většiny členů rady a její usnášeníschopnost. Nesejde-li se nadpoloviční 
většina členů rady, stanoví předsedající náhradní termín pro konání schůze rady. 

3. Rada zvolí jednoho ověřovatele zápisu ze schůze rady. 
4. Před zahájením projednávání předložených materiálů se hlasuje o programu jednání. 

Každý člen rady může navrhnout doplnění programu.  
5. Předsedající zpravidla uděluje k jednotlivým bodům schůze nejprve slovo předkladateli. 

Poté předsedající otevře rozpravu. 
6. Člen rady je povinen při jednání rady oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže 

vzhledem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma 
nebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení podává člen rady ústně v průběhu 
jednání, nejpozději však předtím, než rada přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy 
součástí zápisu z jednání. 

7. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Usnesení k jednotlivým 
bodům programu přijímá ihned po jejich projednání. Z výsledku hlasování musí být 
patrno, kolik členů rady je pro návrh, kolik proti návrhu a kolik se hlasování zdrželo, 
případně kdo se nezúčastnil hlasování. 
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Čl. 5 

Diskuze  
1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy a náměty starostovi 

města, ostatním členům rady a tajemníkovi městského úřadu, případně i vedoucím 
odborů městského úřadu, bude-li jejich přítomnost předem dohodnuta. 

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned, případně si vyhradí odpověď na nejbližší schůzi 
rady, pokud si tazatel nevyžádá odpověď písemnou. 

 
Čl. 6 

Usnesení rady a kontrola jeho plnění, zápis ze schůze rady 
1. Usnesení rady se vyhotovuje neprodleně po jednání. Po odstranění osobních a citlivých 

údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se usnesení zveřejňují na internetových 
stránkách města Kuřimi a jinými způsoby. 

2. Kontrolu plnění usnesení přijatých radou provádí: 
a. rada na své schůzi podle aktualizovaného přehledu plnění usnesení, 
b. starosta města, místostarosta, tajemník městského úřadu, kteří mají 

odpovědnost za úsek, kterého se usnesení týká. 
3. Za evidenci usnesení rady odpovídá tajemník městského úřadu. 
4. Z jednání rady se nejpozději do 7 dnů po schůzi pořizuje písemný zápis, který obsahuje: 

 den, místo a čas zahájení a ukončení schůze rady, 

 jména přítomných, 

 jména předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, 

 předmět jednání s uvedením předkladatelů, 

 znění usnesení, termíny a zodpovědnost, příp. informace o tom, že rada nepřijala 
k dané věci žádné usnesení, 

 údaj o hlasování (do zápisu se uvede jmenovitě, jak kdo hlasoval, pokud hlasování 
není jednomyslné),  

 příspěvky do diskuze, 

 seznam příloh, 

 další skutečnosti podle rozhodnutí členů rady. 
5. Člen rady nebo tajemník úřadu jsou oprávněni požádat o zaprotokolování svého 

stanoviska do zápisu, pokud je odlišné od stanoviska rady. 
6. Originál zápisu podepisuje starosta města spolu s místostarostou nebo jiným členem 

rady a ověřovatel zápisu. Originál zápisu se spolu s prezenční listinou a všemi přílohami 
ukládá na městském úřadě. 

7. Neprodleně po vyhotovení a ověření zápisu je vyhotovena verze zápisu, ve které jsou 
anonymizovány všechny osobní údaje tak, aby se staly zcela nečitelnými. Tato verze 
zápisu je zveřejněna na internetových stránkách města. 

 
 Čl. 7 

Přerušení a ukončení schůze rady 
1. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze rady. 
2. Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje rada na návrh člena rady, a to ze 

závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující řádný průběh 
schůze. 

3. Termín pokračování schůze určí předsedající. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením Rady města Kuřimi číslo 602/2010 dne 1. 12. 
2010. Nabývá účinnosti dnem schválení.  

2. Zrušuje se Jednací řád Rady města Kuřimi ze dne 9. 9. 2009. 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 


