
 
Jednací řád Osadního výboru Kunčice: 

 
§ 1   Úvod 
O ustanoveních jednacího řádu rozhoduje Osadní výbor v rámci zákonů. 
 
§ 2   Mandát členů Osadního výboru 
Čl. 1 
Zastupitelstvo města Letohrad zřídilo Osadní výbor Kunčic jako sedmičlenný s funkcí předsedy. 
Vznik mandátu člena Osadního výboru: 
Mandáty členů Osadního výboru vznikly jmenováním Zastupitelstvem města Letohrad, usnesením č. 
16/2010. 
 
Čl. 2 
Zánik mandátu člena Osadního výboru: 
 
Čl. 2.1 
Člen Osadního výboru se může vzdát svého mandátu. Musí tak učinit na jednání Osadního výboru. Jeho 
mandát zaniká tím, že Osadní výbor vezme vzdání se mandátu na vědomí. Informace o tomto se musí 
objevit v Zápise z jednání Osadního výboru spolu s informací o doplňovací volbě na následujícím zasedání 
Osadního výboru. 
 
Čl. 2.2 
Člen výboru může být odvolán.  
 
Návrh na odvolání bude Osadním výborem řešen v případě, že bude doplněn o souhlasné stanovisko 
s předloženým návrhem v písemné podobě podpořené minimálně 300 oprávněnými voliči s trvalým pobytem 
v Letohradě Kunčicích. 
 
Osadní výbor musí vzít na vědomí odvolání člena Osadního výboru, jehož navržení podpoří minimálně 30 % 
oprávněných voličů s trvalým pobytem v Letohradě Kunčicích. Názor občanů zjistí nezávislá komise, která 
doručí občanům písemný dotaz k vyjádření, zajistí sběr dotazníků a vyhodnocení výsledků. Výsledky komise 
vyhlásí na následujícím zasedání Osadního výboru. 
 
Čl. 3 
V případě zániku mandátu člena Osadního výboru musí být zařazen na následujícím jednání výboru bod 
volba člena Osadního výboru.  
Kdokoliv z přítomných může v rozpravě navrhnout nového člena Osadního výboru. O každém návrhu musí 
být hlasováno. Hlasování se v tomto případě účastní všichni přítomní oprávnění voliči s trvalým pobytem v 
Letohradě Kunčicích. Mandát získává navržený, který v hlasování obdržel nejvíce hlasů. V případě doplňování 
více členů Osadního výboru získává mandát odpovídající počet občanů s nejvyšším počtem hlasů z hlasování.  
 
Čl. 4 
Předseda Osadního výboru 
 
Předsedu Osadního výboru volí členové Osadního výboru. Předseda musí být současně i členem Osadního 
výboru. Návrh na změnu předsedy může na jednání Osadního výboru předložit člen Osadního výboru. O 
změně musí rozhodnout nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru.  
 
Předseda může pověřit zastupováním výkonu funkce kteréhokoliv člena výboru. 
 
§ 3   Svolávání jednání Osadního výboru 
Osadní výbor se schází dle potřeby. Zpravidla 1x měsíčně. Pravidelné termíny jednání schvaluje Osadní 
výbor. Mimořádná jednání svolává kterýkoli člen Osadního výboru následovně. Elektronickou formou vyzve 
ostatní členy výboru a dále zabezpečí zveřejnění o konání mimořádného jednání na kunčických plakátovacích 
plochách. Informuje také webmastera www.kuncice.com , který umístí informaci na oficiální webovou 
prezentaci Osadního výboru. To vše minimálně týden před datem konání mimořádného jednání Osadního 
výboru. 
 
 

http://www.kuncice.com


 
 
 
§ 4   Příprava jednání Osadního výboru 
Materiály k projednání připravují členové výboru, respektive občané jejich prostřednictvím. Materiály 
k projednání odešlou členové Osadního výboru předsedovi minimálně 5 dnů před konáním jednání. Předseda 
zabezpečí informování všech členů Osadního výboru o všech navrhovaných bodech programu jednání 
minimálně 3 dny před konáním jednání. 
 
§ 5   Účast na jednáních Osadního výboru 
Členové Osadního výboru jsou povinni zúčastnit se každého jednání Osadního výboru, jinak jsou povinni se 
omluvit předsedovi Osadního výboru.  
 
Minimální účast nutná k zahájení jednání jsou 3 členové Osadního výboru. 
Jednání osadního výboru jsou veřejná. 
 
§ 6   Program jednání 
Osadní výbor projedná navržené body programu. Požádá li kdokoliv z přítomných o dodatečné zařazení bodu 
k projednání do programu jednání, musí se zařazením souhlasit minimálně 3 členové Osadního výboru. 
Z jednání je možno pořizovat audio i video záznamy. 
 
§ 7   Průběh jednání 
Jednání řídí předseda Osadního výboru nebo jim pověřený člen Osadního výboru. 
Předseda nebo jim pověřený člen Osadního výboru vyhlašuje, zjišťuje výsledek a ukončuje hlasování 
Osadního výboru. O hlasování je proveden záznam v zápise z jednání. 
Úvodní slovo k projednávanému bodu má předkladatel. Do rozpravy se hlásí kdokoliv z přítomných. Slovo 
uděluje, případně odebírá předseda.  
Členové výboru mohou kdykoli požádat o udělení slova v rozpravě a musí jim být přednostně uděleno. 
Osadní výbor se může usnést na omezujících opatřeních rozpravy.   
Součástí jednání je bod diskuze.  
Předseda nebo jim pověřený člen Osadního výboru prohlásí jednání za ukončené, pokud jsou vyčerpány 
všechny body programu a nejsou další příspěvky do diskuse. 
 
§ 8   Usnesení 
Návrh na usnesení může předložit kdokoliv z přítomných. O přijetí usnesení je rozhodováno hlasováním. 
Hlasovat je možné, pokud jsou přítomni minimálně 3 členové Osadního výboru. Usnesení je přijato, pokud se 
pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných členů výboru. 
 
Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo se lze zdržet hlasování. 
 
§ 9   Zápis z jednání 
Z jednání je vyhotoven zápis, který je odsouhlasen předsedou nebo jim pověřeným členem Osadního výboru 
a zveřejněn. Zveřejnění zápisu je prováděno do 7 dnů od jednání na kunčických plakátovacích plochách a na 
oficiálních webových stránkách Osadního výboru www.kuncice.eu .  
Zápis musí obsahovat všechny podstatné projednávané body. Zejména pak všechna hlasování a usnesení. 
 
§ 10   Platnost 
Tento jednací řád je platný od 14. 1. 2011. Může být měněn se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů 
výboru. 
 
 
 
 
Předseda: Přemysl Pokorný v.r. 
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