Jednací řád
rady města Vracova

I.
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád rady města Vracova byl zpracován na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, se změnami a doplňky, v platném znění.
2. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá
zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak
zákon.
3. Jednací řád upravuje přípravu, obsah jednání, náležitosti rozhodování rady města, způsob kontroly
plnění jeho usnesení a zabezpečování úkolů.

II.
Příprava jednání rady města
1. Přípravu jednání rady města organizuje starosta města. Technicko-administrativním zajištěním
pověřuje tajemníka městského úřadu.
2. Hlavní materiály pro jednání rady města předkládá zpracovatel a to tak, aby členům rady města
byly doručeny elektronicky nejpozději 7 dní před zahájením jednání.
3. Písemné materiály k projednávanému programu jednání rady města musí být zpracovány přehledně,
věcně a správně. Musí být stručné, ale úplné, mají obsahovat konkrétní návrhy na řešení nebo opatření
a důsledky jejich realizace. Předložené návrhy, které nesplňují uvedené náležitosti vrací rada k
přepracování.
Materiály informativní povahy obdrží členové rady před zahájením schůze rady města.
4. Zpracovatel odpovídá za to, že předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, s platnými usneseními vyšších státních orgánů a se schváleným rozpočtem, pokud jej
nenavrhuje změnit.
5. Podklady pro jednání rady města připravuje obvykle příslušný odbor městského úřadu. Komise při
radě města sledují přípravu podkladů, týkajících se jejich úseku činnosti. Posuzují návrhy, vznášejí k
nim připomínky a doporučení.

III.
Pravomoci rady města
Pravomoci rady města jsou taxativně vyjmenovány v § 102 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb.,
v platném znění.

o obcích,

IV.
Jednání rady města
1. Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může
k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné občany.
2. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnému
usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
3 Rada města pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo
jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady města, schválený pořad schůze
rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady musí být pořízen do 7 dnů
od jejího konání. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady. Zápis ze
schůze rady města musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí.
4. Kontrola plnění usnesení je prováděna vždy na následujícím zasedání, není-li v usnesení stanoveno
jinak.
5. Zabezpečením úkolů z usnesení jsou pověřováni konkrétní členové rady, předsedové komisí nebo
zaměstnanci městského úřadu.

V.
Závěrečné ustanovení
Tento jednací řád rady města Vracova nabývá účinnosti dnem schválení t.j.
prosince 2002.
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