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VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/593/2019
DATUM: 01.11.2019

ZE DNE: 28.10.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím - Odpověď'
Dne 29.10.2019 jsme obdrželi Vaši písemnou žádost, kdy požadujete od Obecního úřadu Česká
Kubice písemnou odpověď' na následující bod:
A) Kopii Jednacího řádu zastupitelstva Obce Česká Kubice, který byl schválen dne 28.5.2019
usnesením zastupitelstva obce číslo 164/2019 s nabytím jeho účinnosti dnem 29.5.2019.
Následně uvádíte, že Obecní úřad Česká Kubice informuje občany na svém oficiálním webu o
chybném a nikým nepodepsaném konceptu Jednacího řádu, který jste připomínkoval v březnu 2015.
K výše uvedenému Vám sděluji, že starý Jednací řád zastupitelstva obce Česká Kubice, byl schválen a
podepsán starostou obce a místostarostkou obce dne 22.12.2014.
Vzhledem k nutnosti anonymizace podpisů, byl vyvěšen Jednací řád bez podpisů. Tedy žádný
koncept.
Co se týká nového Jednacího řádu Obce Česká Kubice, který byl schválen dne 28.5.2019 usnesením
zastupitelstva obce číslo 164/2019 Vám sděluji, že dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je
Jednací řád zastupitelstva obce vnitroorganizační předpis obce, navazující na ta ustanovení obecního
zřízení, která vymezují základní pravidla pro jednání zastupitelstva obce. Ze žádného ustanovení
obecního zřízení přitom výslovně nevyplývá, v jaké formě má být jednací řád "vydán", a úvaha o této
"formě" je tedy výlučně věcí právního výkladu.
Zákon o obcích tedy neukládá žádnou povinnost zveřejnit Jednací řád obce a dle názoru MV by však
mohl být zveřejněn. Nadále platí, že musí být k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Vzhledem k uvedenému Vám sděluji, že starý Jednací řád bude z webových stránek obce Česká
Kubice neprodleně stažen a kvůli transparentnosti nahrazen schváleným Jednacím řádem ze dne
28.5.2019.
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