
 

 

Ministerstvo vnitra 
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
 
Na vědomí:  
město Teplice 
 
Doručeno datovou schránkou 
 
 

V Praze dne 6. Května 2013 
 
 

Věc: Podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 124 a násl. zákona č. 128/2000 
Sb., zákona o obcích, za účelem zrušení usnesení zastupitelstva obce z prosince 2006 
 
 
Vážení, 
 
tímto Vám dáváme podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Teplice, IČ 00266621 
(dále jen „Obec"), a to konkrétně usnesení zastupitelstva Obce ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 
2006, kterým byl schválen aktuálně platný Jednací řád Zastupitelstva města Teplice. Vzhledem ke 
skutečnosti, že Obec nezveřejňuje zápisy ze zasedání Zastupitelstva, není v našich silách identifikovat 
usnesení detailněji. 
 
Platný Jednací řád jsme obdrželi na základě žádosti o informace a přikládáme jej v příloze. Konkrétně 
shledáváme v rozporu se zákonem článek 6, bod 10 Jednacího řádu, vztahující se k účasti veřejnosti na 
zasedání zastupitelstva Obce (zejména občanů Obce).  
 
Čl. 6, bod 10 zní:  
 
Se souhlasem nadpoloviční většiny členů ZMě může být uděleno slovo v rozpravě i dalším přizvaným hostům 
a občanům města. Pokud ZMě nesouhlasí s udělením slova, má občan možnost vystoupit v souladu s 
bodem 14 Čl. 6 Jednacího řádu ZMě. Souhlasu nadpoloviční většiny není zapotřebí v případech projednávání 
návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 
 
Čl. 6, bod 14 zní: 
 
Stálým bodem na závěr zasedání je bod „Dotazy – informace – připomínky členů ZMě a občanů“, v němž 
mohou občané města vyjadřovat svá stanoviska. 
 
Dle platného Jednacího řádu může totiž občan Obce vystoupit k jednotlivému projednávanému bodu pouze 
se souhlasem zastupitelstva (s výjimkou projednání rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý 
kalendářní rok). V případě, že zastupitelstvo s vystoupením občana Obce nesouhlasí, není mu uděleno 
slovo. V takovém případě může občan Obce vystoupit až na samém závěru zasedání zastupitelstva ve 
sběrném bodu „Dotazy – informace – připomínky členů ZMě a občanů“, kdy jeho vystoupení na 
projednávaný bod programu nemá a nemůže mít žádný vliv, neboť příslušné rozhodnutí zastupitelstva již 
bylo přijato.  
 
 



 

 

 
Občan obce má přitom podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích právo vyjádřit své 
stanovisko k jakékoliv projednávané věci na zasedání zastupitelstva před jeho schválením. Shodně rovněž 
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 30. 4. 2008, čj. 3 Aps 1/2008-151 a Metodické doporučení 
Ministerstva vnitra, Jednací řády zastupitelstva obce, strana 17, bod 22. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o provedení kontroly dozorového orgánu za účelem 
zjednání nápravy nezákonného stavu a současně o zrušení usnesení Obce, kterým byl přijat výše citovaný 
Jednací řád zastupitelstva města Teplice. 
 
Zároveň žádáme dozorový orgán o sdělení, jakým způsobem byl náš podnět vyřízen.  
 
S pozdravem 
 
                             

 
 
                    Oživení, o.s. 

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 

Přílohy:  
1. Jednací řád města Teplice,  
2. Metodické doporučení MV č. 1 – Jednací řády zastupitelstva  


