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JEDNACÍ RÁD
Rady města Kdyně

Rada města Kdyně ( dále jen „ rada města ) se usnesla podle zákona
č.128 / 2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na torato svérn
jednacím řádu :

Úvodní ustanovení

l) Jednací řád rady niěsta upravťge svolání, průběli jednání, usnášení a
kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím- řádem-, popř. o dalších zásadách
svého jednání, rozhoduje rada města v mezích zákona.

§2
Pravoxnoci rady města

l) Rada niěsta je výkDiutiym- orgánem- mésta a podle § 99 zákona č. 128 /
2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů v oblasti sainostataé
působnosti.

2) V rámci těchto pravomocí je radě města podle § 102 zákona č. 128/2000
Sb.vyhrazeno:

rozhodovat o liospodaření m-esta podle schváleného rozpočtu

plnit vůči právnickyin osobára a orgaiiizačním složkáni založeným nebo
zřízeným zastupitelstvem- obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle
zvláětnícli předpisů

rozhodovat ve věcech města jako jeduiého společníka obchodní
společnosti
vydávat nařízení města

• projednávat a řešit návrhy, připomíaky a podněty předložené jí členy
zastupitelstva města nebo komisemi rady niesta

stanovit rozdělení pravomocí viněstskéra úřadu, zřizovat a zrušovat
odbory a oddělení niěstského úřadu

• na návrh tajeimuka městskélio úřadu jmeiiovat a odvolávat vedoucí odtorá
iněstského úřadu v souladu se zvi. zákonein
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zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady města (dále jen „komise"),
jinenovat a odvolávat z ftmkce jejich předsedy a členy

kontrolovat plnění úkolů inéstskym úřadein a komisemi v oblasti
samostataé působnosti- města

stanovit ceUsový počet zaniéstnanců niěsta v rtiestském úřadu a

v organizačních složkách niěsta

rozhodovat o uzavírání nájenmích sinluv a sniluv o výpůjčce
schvalovat organizačiií řád méstskélio úřadu

3) Rada města rozhoduje i v dalších věcech- pokud je tak staiioveno
příslušnynu obecně platnými předpisy.

§3
Svolávání rady města

l) Schůze rady města svolává starosta, v jeho nepřítomiiosti místostarosta
nebo pověřený člen rady. Rada iněsta se schází podle potřeby, zpravidla
Ix za dva týdny. PísemLFiou- pozvánku s programeni obdrží členové rady 5
dnů před konáníni schůze.

2) Na schůzi rady města jsou dále zváiii.
• tajemiuk městského úřadu

vedoucí odboru městskélio úřadu, pokud se jich projednávaná
problem-ati-ka dotýká

• další pozvaní hosté podle projednávané problematilíy
zapisovatel schůze

§*
Jednání rady iněsta

l) Schůze rady m-ěsta řídí starosta, v jeho nepřítonuiosti místostarosta nebo
pověřený člen rady.

2) Schůze rady města jsou neveřejné.

3) Předsedající schůze na začátku jednáiií prověří usnášeníschopnost,
jnieituje zapisovatele a nechá hlasovat o prograrau schůze.

4) O průběhu jediiání rady inesta se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení

zodpovídá raěstský úřad. Schválený zápis dosvědčuje průběh jeďnání a
obsah usnesení. Jeho nedíhiou součástí je vlastnoručně podepsaná Ustma
přítoimiých. O iiámiťkách čleiia městské rady rozliodne nejbližší zasedání
zastupitelstva města.

5) Jednoťlivé body jsou projediiávány podle schváleného prograniu. Rozprava
je součástí projednávání a předsedající ji otevírá ke každéinu bodu zvMšť.
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6) Do rozpravy se členové rady i hosté hlásí zvednutíiti ruky. Předsedající jimuděluje slovo v pořadí, ve kterém- se přihlásili. Navrhovatel má právo
shrnout rozpravu v závěrečnéin příspěvku.

7) Usnesení kjednotiivym bodům- přijíiná rada ihned po ukoiičení rozpravy
schváleníni iiadpoloviční většmou děnu rady niesta. Pokud je radě
předložeiio několik variant usnesení, hlasuje se nejdříve o variantě
doručovaiié navrhovateleni. Přijetím jediié variaaty usiiesení jsou ostatní
považovány za nepřijaté.

8) Clen rady inésta má právo na zaprotokolování svého odlišného staiioviska,
jestiiže o to požádá.

§5
Realizace a kontrola plnění usnesení
l) Usiieseiií rady m-ěsta se vyhotovuje písenuiě a nejpozději do 7 dnů po
schůzi se rozesílá členům- rady, ostatníra členům zastupitelstva města,

členůin kónuse pro problematiku přilehlých částí obce, předsedůin
komisí, tajenuiíkovl a vedoucíin odborá m-ěstského úřadu a těin orgán&m,
které odpovídají za plnění úkolů uloženým usneseníin. Usneseiií rady
iněstaje zveřejiiěiio vyvěšeiiíin na úřední desce MěU Kdyně.
2) Zápis společně s usiiesením. rady je uložen, na MSU Kdyně a po pěti letech
předán okrestiíniu archivu.
3) Phiění usiiesení rady niěsta kontrolují :
rada m-ěsta 4x ročně

kónuse sledují plnění usnesení, které spadají do jejich působnosti
členové rady města - kdykoliv

Rada města schválila jednací řád na svéia zasedání konanéni díle
20.1i8topadu 2002.
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