JEDNACÍ ŘÁD
RADY MĚSTYSE KOMÁROV
1. Rada městyse (dále jen rada) se usnesla dne 9.7.2018 na aktualizaci znění
svého jednacího řádu.
2. Jednací řád upravuje jednání a kontrolu plnění rozhodnutí a úkolů rady.
3. Rada rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 99 a následujících,
zákona č. 128/2000 o obcích, v platném zdění.
4. Rada se schází pravidelně, zpravidla v pondělí, jedenkrát za 14 dnů od 17.00
hod. V odůvodněných případech může rada na určité období interval svých
jednání zintenzivnit. Pak se rada schází v pondělí, jedenkrát za 7 dní od 17.00
hodin.
Zasedání rady řídí starosta městyse, popř. místostarosta či pověřený člen rady.
5. V závažných situacích může starosta svolat radu i mimo řádný termín.
6. Na jednání rady bude zpravidla provedena kontrola plnění usnesení a úkolů
z předcházejících jednání rady.
7. Z jednání rady je pořízen zápis, který podepisuje starosta a místostarosta.
8. V zápise vždy uvede:
 počet přítomných členů rady
 schválený pořad schůze rady
 průběh jednání a výsledek hlasování
 přijatá usnesení.
Zápis z jednání rady musí být pořízen do 7 dnů od jeho konání. O námitkách člena
rady proti zápisu rozhodne nejbližší jednání rady.
Zápis z jednání rady musí být uložen na úřadu městyse k nahlédnutí, rovněž je
zveřejněn na pevné úřední desce i na webových stránkách městyse.
Zveřejnění zápisu musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016.
9. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech jejích členů.

10. Rada informuje zastupitelstvo obce o svých jednáních a rozhodnutích. Zpráva o
činnosti rady je předkládána zastupitelstvu městyse na každém veřejném
zasedání.
11. Případné změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje rada.
12. Platnost tohoto jednacího řádu končí přijetím nového jednacího řádu rady.
13. Tento jednací řád byl schválen na jednání rady městyse dne 9.7.2018.
a nabývá platnosti dnem schválení.

Antonín Merhaut
starosta

Radim Šíma
místostarosta

