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NÁVRH NA ZMĚNU JEDNACÍHO ŘÁDU ZMF ze dne 21. 1. 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:
Navrhujeme do Jednacího řádu ZMF vložit nové ustanovení, které by upravilo možnost
vystoupení občanů města Fryštáku na začátku jednání zastupitelstva za předem daných
podmínek. Vyhradilo by pro občany stanovený čas, nově na začátku zasedání každého
zastupitelstva. Jednací řád schválený usnesením ZMF ze dne 21. 1. 2016 přesně neupravuje
podmínky a pravidla, za kterých mohou občané své podněty a připomínky předkládat, proto
navrhujeme za § 6 Jednacího řádu ZMF vložit nové paragrafové ustanovení - PODNĚTY A
PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA. Občané Fryštáku se tak budou moci
ke svému vystoupení přihlásit např. přihláškou dostupnou na webových stránkách města nebo
na podatelně města. Každý vystupující občan bude mít vyhrazený čas v délce 5 minut na to,
aby přednesl svůj příspěvek. Maximální počet vystoupení veřejnosti bude časově omezeno na
dobu 60 minut. Pořadí vystoupení předkládaných příspěvků veřejností určí datum a čas
předání přihlášky.
Zastupitelé Pro Fryšták společně vnímají tuto změnu jako vstřícný krok směrem k obyvatelům
města, kteří tak budou mít příležitost se zúčastnit jednání v daném čase bez nutnosti čekat na
závěrečnou diskuzi zastupitelů. Diskuze na konci zasedání ZMF se mohou občané i nadále
účastnit bez přihlášení jako doposud.
NÁVRH USNESENÍ:
ZMF schvaluje změnu Jednacího řádu ZMF ze dne 21. 1. 2016 tak, že za § 6 vkládá nové
paragrafové ustanovení PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA v tomto znění:
PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1) Občané města Fryštáku, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a
vlastní na území města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou cizími
státními občany s trvalým pobytem na území města (dále jen „veřejnost“) mohou za podmínek
stanovených tímto Jednacím řádem na zasedání ZMF vyjadřovat své stanovisko na základě
písemné přihlášky, a to:
a) písemně s komentářem,
b) ústně.

2) Vzor písemné přihlášky je k dispozici na webových stránkách města www.frystak.cz / úřad
/ vyhlášky, sazebníky, dokumenty /, nebo v listinné podobě na podatelně úřadu. Veřejnost
vyplněním přihlášky uplatňuje právo dle odst. 1 tohoto paragrafu, a to písemným přihlášením
doručeným poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením přihlášky na
podatelnu Městského úřadu Fryšták:
a) nejpozději do 12.00 hod. v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva, kdy bude
jeho přihláška k vystoupení rozeslána elektronicky všem členům zastupitelstva,
b) nebo v den zasedání zastupitelstva na podatelně Městského úřadu nejpozději 10 minut
před začátkem jednání.
3) Bod „Podněty a připomínky veřejnosti na jednání zastupitelstva,“ bude vždy zařazen na
začátek programu zasedání zastupitelstva, a to hned po úvodních procesech.
4) Před projednáváním jednotlivých bodů schváleného programu oznámí předsedající počet
osob přihlášených z veřejnosti, připomene časovou délku vystoupení veřejnosti a vyzve
veřejnost k vystoupení dle časové posloupnosti podaných přihlášek. Časová délka komentáře
či ústního vystoupení veřejnosti je stanovena na 5 minut. Celková doba pro možnost
vystoupení všech přihlášených občanů trvá maximálně 60 minut. O případném prodloužení
vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu rozhodne předsedající. Bude-li
proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena zastupitelstva, o případném
prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu, bude hlasovat
zastupitelstvo bez rozpravy. V případě, že z časových důvodů nedojde k vystoupení všech
občanů, zůstane přihláška platná do dalšího jednání zastupitelstva. Tito občané budou mít
právo přednostního vystoupení.
5) Po ukončení všech vystoupení občanů se mohou členové ZMF obracet s upřesňujícími
dotazy, v rámci vymezeného časového limitu 60 minut. Po uplynutí časového limitu se
k jednotlivým tématům veřejnosti mohou členové ZMF vrátit a pokračovat v diskuzi až po
projednání všech bodů schváleného programu ZMF. Diskuze zastupitelů (posledního bodu
jednání) se může veřejnost se svými příspěvky účastnit i bez podání písemné přihlášky.
6) Veřejnost se může na ZMF obrátit s písemnými dotazy, připomínkami, návrhy, podněty
nebo peticemi, které budou zaslány členům ZMF současně s materiálny pro jednání ZMF,
případně předloženy v den zasedání ZMF. Přehled o jejich vyřízení předkládá předsedající na
nejbližším zasedání zastupitelstva.

