
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
__________________________________________________________________________________ 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 25. 2. 2019 

 

Bod programu:  
Změna č. 4 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 
ve znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a 
Změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018 
 

 

Přílohy: 
- Návrh Mgr. Jedličky 
- Stanovisko k návrhu Mgr. Jedličky 
- Změna č. 4 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 ve znění 

Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a Změny č. 3 ze dne 
13. 12. 2018 
 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 4 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze 
dne 16. 2. 2011 ve znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012,  Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a 
Změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018 v předloženém znění. 
 

 

Zpracoval a odpovídá:      Předkládá: 

JUDr. Jiří Večeřa 
15. 2. 2019 

Rostislav Koštial, starosta  
15. 2. 2019 

 
 
 
 



Materiál pro jednání zastupitelstva města 
konaného dne 25. 2. 2019 
 

K bodu: 
Změna č. 4 Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 
ve znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a 
Změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018 – stanovisko 
 

Na žádost starosty města bylo vypracováno následující stanovisko k návrhu změny jednacího 
řádu.  

Člen zastupitelstva města Mikulov Mgr. Vojtěch Jedlička podal dne 8. 2. 2019 zastupitelstvu 
města návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 ve 
znění Změny č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a změny č. 3 ze dne 13. 
12. 2019 (dále jen Jednací řád). Návrh Mgr. Jedličky, který je přílohou tohoto materiálu řeší 
stanovení dne a hodiny svolávání zasedání zastupitelstva města (dále jen ZM) tak, že ZM je 
navrhováno svolávat na středu v pracovní dny se zahájením v 17:00 hodin. 
Svolávání ZM upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů v § 92 odst. 1 a v § 103 odst. 5 shodně, kdy pravomoc svolávat zasedání ZM svěřuje  
zákon starostovi. Ten je při vlastním svolávání vázán dalšími ustanoveními zákona o obcích, 
tj. že: 

- ZM se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce 
- Zasedání se konají v územním obvodu obce 
- Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného 

zasedání ZM. Informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň 7 dní před 
zasedáním ZM 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonodárce ponechal na uvážení starosty, aby stanovil den a 
hodinu svolání zasedání ZM a je tedy na něm, aby zvážil všechny potřeby a okolnosti s tím 
spojené.  V našem městě je dlouhodobě zvykem, že ZM je zahajováno v 16:00 hodin. 
Pozdější zahájení zasedání ZM předpokládá také pozdější ukončení, případně prodlužování 
zasedání do pozdních večerních hodin, kdy jednání již nemusí být s ohledem na únavu 
přítomných efektivní. Taktéž funkčnost úřadu v době zasedání zajišťuje potřebný servis. 
Stanovení dne a hodiny zahájení zasedání ZM je zasahováním do pravomocí starosty a navíc 
se pro praxi nejeví jako příliš vhodné. Závažné organizační, technické či praktické záležitosti 
mohou vést k potřebě svolat zasedání ZM v jiný den a hodinu, což by bylo v rozporu 
s Jednacím řádem ZM, pokud by byla navrhovaná změna schválena. Přijetím předloženého 
návrhu by se stal starosta v této záležitosti pouhým vykonavatelem Jednacího řádu, bez 
možnosti posouzení aktuálních potřeb a situace. 
Rada města projedná předložený návrh na svém zasedání dne 25. 2. 2019. 
Pro úplnost je vhodné poznamenat, že Mgr. Jedlička na zasedání ZM 13. 12. 2018 již 
podobnou změnu jednacího řádu navrhl, konkrétně v tomto znění: „Jednání ZM je svoláváno 
na pracovní den obvykle se zahájením v 17:00 hodin, nevyžadují-li okolnosti jinou dobu 
zahájení“. Tento návrh nebyl ZM schválen 
 
Zpracoval: JUDr. Jiří Večeřa, 15. 2. 2019 

 



Město Mikulov 
Zastupitelstvo města  
 
 
 

Změna č. 4 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011, 

ve znění Změny  č. 1 ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2 ze dne 22. 11. 2017 a 
Změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018 

 
 
Zastupitelstvo města Mikulov se na základě ustanovení  § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), usneslo 
změnit Jednací řád Zastupitelstva města Mikulov ze dne 16. 2. 2011 ve znění Změny č. 1 
ze dne 20. 6. 2012, Změny č. 2  ze dne 22. 11. 2017 a změny č. 3 ze dne 13. 12. 2018 touto 
Změnou č. 4 takto: 
 
 

I. 
 

1. V čl. 2 – Program zasedání se doplňuje nový odstavec 4 v tomto znění:  
4) Jednání zastupitelstva města je svoláváno na středu v pracovní dny se zahájením 

v 17:00 hodin.  
 

 
II. 

 
Tato Změna č. 4 Jednacího  řádu Zastupitelstva města Mikulov byla schválena na zasedání 
zastupitelstva města dne 25. 2. 2019 a tímto dnem nabývá účinnosti.           
 
 
 
V Mikulově dne 25. 2. 2019 
 
 
 
 
                                                                                              Rostislav Koštial  
                                                                                                     starosta 
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