
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 1.9.2020

Návrh nového jednacího řádu výborů ZM

V návaznosti na diskusi na zasedání ZM č. 11, závěry 4. kontrolního výboru ZM z 10.6.2020 a navazujícího úkolu 
z 26. schůze RM je v materiálu předkládán návrh:
- nového jednacího řádu výborů ZM (nový jednací řád komisí RM byl schválen na 28. schůzi RM dne 10.8.2020), 
tento je aktualizován k platné právní úpravě a dále je v něm zapracována zákl. úprava střetu zájmů a 
mlčenlivosti členů výborů ZM. Dále návrh obsahuje, že podkladové materiály jsou členům komisí a výborů 
předkládány pouze v el. podobě, a to na "portál zastupitele". Současně je, s ohledem na nutnost zajištění 
transparentní komunikace úřadu se členy komisí a výborů členům těchto orgánů města jejich 
členům distribuován formulář, ve kterém budou archivovány příslušné kontaktní údaje na členy komisí a výborů 
(viz. příloha). Podstatné věci a změny oproti stávajícímu znění jednacího řádu jsou odlišeny barevně.
- na dodatečné vyslovení souhlasu ZM s přístupem členů ZM a jeho orgánů k vyjádřením města jako účastníka 
řízení - přístupy byly zřízeny na základě neformální žádosti na semináře ZM v 01/2020, ale s ohledem na to, že 
se nejedná o vyhrazenou kompetenci ZM bude nadále tento přístup zachován na základě nově navrhovaného 
souhlasu ZM

§ 84 odst. 4) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dle přílohy č. 1 materiálu.

II. Zastupitelstvo města souhlasí
s přístupem členů zastupitelstva města a jeho orgánů (osadních výborů) k podkladům a vyjádřením města 
jako účastníka řízení.  

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - KVÚ doporučuje předložené návrhy
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- RM na své 28. schůzi doporučila předložený návrh jednacího řádu

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
Zápis z KV ZM je k dispozici na
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/
Vyjádření města jako účastníka řízení je k dispozici na
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/materialy-vyjadreni

Materiál obsahuje: Příloha - č.2 souhlas člena komise, výboru (Veřejná)
Příloha - č.1 jednací řád výborů ZM (Veřejná)
Příloha - č. 3 stávající jednací řád 2009 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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