
Dopln ěk č. 1 

Jednacího řádu  

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

  

Zastupitelstvo obce Malá Štáhle svým usnesením ze dne 7. ledna 2005 schválilo 
v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), / dále jen 
„zákon“ /, doplněk č. 1 Jednacího řádu zastupitelstva obce v následujícím  znění: 

  

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

  

Doplněk Jednacího řádu zastupitelstva obce závazně upravuje přípravu podkladů pro 
jednání zastupitelstva obce: 

. 

Čl. II 

Příprava podkladů 

  

1. Podklady pro jednání zastupitelstva obce jsou členům zastupitelstva obce k dispozici 
alespoň 5 dní před jednáním zastupitelstva obce, na kterém bylo projednání věci 
zařazeno do programu, pokud se na ně nevztahuje jiný postup podle Jednacího řádu. 

2. Jednání o rozpočtu obce: 
a. Postup schvalování „Rozpočtu na kalendářní rok“ a „Závěrečný účet za 

kalendářní rok“ se řídí zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových 
pravidlech.  

b. Průběžná informace o plnění rozpočtu bude zařazována do jednání 
zastupitelstva obce jedenkrát čtvrtletně a to v měsících květen, srpen a listopad. 

c. Návrh rozpočtových změn se předkládá dle potřeby, zpravidla však při 
podávání průběžné informace podle bodu 2 a. 

d. Při jednání podle odst. a, b, c  poskytne se všem členům zastupitelstva obce 
písemně kopie výkazu Fin 2 – 12 M v části „příjmy“ a „vydání“. 

e. Na jednání zastupitelstva obce podají  předsedové výborů kontrolního a 
finančního zprávu o výsledcích kontrol. 

f. Kontrolní výbor provede kontrolu oprávněnosti čerpání podle schváleného 
rozpočtu. Při této kontrole se zejména zaměří zejména na věcnou stránku 
výdajů za uplynulé čtvrtletí, jedná-li se o výdaj, u kterého je podle právních 



předpisů vyžadován předchozí souhlas zastupitelstva obce pak zda je čerpání 
zastupitelstvem obce schváleno. Souhlas je vyžadován vždy, jedná-li se o 
výdaj přesahující výše 20.000 Kč. 

g. Finanční výbor provede kontrolu účetních dokladů za uplynulé čtvrtletí 
z hledisky dodržení směrnic obce Malá Štáhle, zejména však Směrnice o 
vedení účetních dokladů. 

3. Pokud ze závažných důvodů nelze vyhovět požadavkům dle bodu 1 a 2d, bude toto 
výslovně uvedeno v Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce.  

  

  

Ing. Miroslav Pospíšil                                                              František  Vlček  

            Starosta                                                                                    místostarosta 

 


