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       V Čelákovicích dne 25. 8. 2015 

 

 

 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

 

MATERIÁL Č. 7.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  

Č. 6/2015 DNE 9. 9. 2015 

 

 

Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Od 1. 8. 2015 je účinný nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice. 
V souvislosti se změnou struktury odborů a zařazením jednotlivých pracovníků je 
nutné aktualizovat dosud platný Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic I/3/2011, 
který je účinný od 28. 4. 2011. 
 

Mezi obsahové změny, které byly do jednacího řádu zaneseny, lze zařadit: 
- čl. IV, odst. 2 – rozšiřuje se počet položek, které obsahuje podkladový 

materiál; 
- čl. IV, odst. 4 – zpřesňuje se zodpovědnost za přípravu zasedání 

Zastupitelstva; 
- čl. IV, odst. 7 – lhůta pro předávání materiálů zastupitelům se sjednocuje se 

lhůtou pro zveřejnění pozvánky na zasedání Zastupitelstva na úřední desce; 
- čl. V, odst. 5 – doplněno nově: zasedání Zastupitelstva se účastní právník 

Městského úřadu Čelákovice (zařazen do odboru organizačního) a zpravidla 
vedoucí odborů, jejichž odbory jsou zpracovatelem podkladového materiálu; 

- čl. IX, odst. 4 – vypuštěn a integrován do odst. 3 s vypuštěním části věty „a je 
o nich a jejich vyřízení vedena evidence u MěÚ.“; 

- čl. XIV – zcela vypuštěn; 
- čl. XV – přečíslován na čl. XIV, aktualizovány jednotlivé termíny. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 7.3. 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

- 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Usnesení č. 6 ze ZM č. 6/2011 ze dne 27. 4. 2011 
 

NÁVRH USNESENÍ 

 

Zastupitelstvo města 
7.3 schvaluje a vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád 
Zastupitelstva města Čelákovic I/8/2015. 

 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Jednací řád Zastupitelstva města Čelákovic (s účinností od 10. 9. 2015) 
 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

- 

……………………………………………… 

- 

- 

……………………………………………… 

- 

 


