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Čtánek t

úvodní ustanovení

1. Jednací řád Bezpečnastní rady obce s rozšířenau působností Ústí nad olicí (dáte jen
,jednacÍ r9fl je vnitřním předpisem Bezpečnostní rady oóce s rozšířenou působnóstí
Ustí nad Orlicí (,,dále jen ,,bezpečnastní rada"), ktery upravuje jednání bezpečnastní rady.

2. Jednacířád se vydává podle ctánku 5 statutu bezpečnastní rady.
3. Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pakud její předseda nerozhodne jinak.
4. lnformace z jednání bezpečnostní rady se pro veřejna§ a sdělavací prastředky poskyfují

v rozsahu, ktery schválí předseda bezpeěnostní rady, případně tajemník bezpečnóstňí
rady. lnformace poskytuje zpravidla předseda bezpečnostní rady, tajemník bezpečnostní
rady, kterY oďpovídá i za uveřejňování informací z jeďnání na internetových'stránkách
města nebo tiskový mluvčí města.

čIáne* z
p říprava pravidelnébo iednán í

bezpeěnostní radv a písemné mateňálv

1. Jednání bezpečnostní rady pňpravuje tajemník bezpečnostní rady podle Ptánu práce na
kalendářní rok (dále jen ,,Pracavní plán") a pakynů předsedy bezpečnostní raáy, v jeho
nePřítamnasti místopředsedy Sezpečnostní rady neba pavěřeného člena bez§ečnóstní
rady, ktery uňí program, čas a místo jednání bezpečnostní rady.

2. PÍsemné mateiály pro gravidetné jednání bezpečnostní rady {dále jen "podklady")
zPracovávají Padle pracovního plánu její čIenové nebo osoby, kterv k tomu vyzvé
předseda bezpečnostní rady (dále jen ,,předkladatel''),

3. PodkladY musi byt věcné, stručné a v souladu s právními předpisy, Pakud navrhují navý
zPŮsob řeŠení dané problematiky, musí zahmovat jeho organizaéní, personální, fínančňí
a mateňálně technicke dopady. Navrhovaná opatření musí být předem projednána se
subiekty, jichŽ se doťýkají. Jestliže nebude pfr prajednávání dosaženo'jednotného
stanovÍska, je nutné k podkladům pňložít všechna rozporná stanaviska s odůvodněním
nezbytn osti n av rh ovaného řeše n í.

4. Navazuje-li předkládaný mateiál na predcházející pftjatá usneseni bezpečno§ní rady,
obsahuje zpravidla vyhodnocení plnění úkotů a je-ti třeba i návrtl na doplnění nebo
zm ěnu předmětnýcll u sn esen í bezpečnostn í rady.

5. Podklady doručí překladatel tajemníkovi BR v jednom komptetním listinném vytisku
vlastnoruČně podepsaném předkladatetem a zpracovatelem a v elektronické póaoae
v textavém editgru MS Wprd nejpazději 5 dnů před ptánovaným jednáním. podklady
musí dodŽavat formální stránku dle Přílohy č. 1. Tvoří ji vždy úvodní krycí list
s identifikací předkladatele, názvem předkládaného mateňátu a evidenčními náIeiitastmi.
Dále následuje dŮvodová zpráva, ve které jsou uvedeny tegislativní podklady, popis
řeŠené prablematiky, hodnacení a navrhavaná doparučenív předmětné abtasti. Ý závěru
PodkladŮ je vždy uveden návrh stanoviska předkladatele bezpečnostní radě k posouzení
a návrfi usneseRÍ bezpečnostní rady. Případný jiný formát zpracování a předíožení
padkladů musí vždy odsouhlasit tajemník bezpečnostní rady.
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6. Pozvánku na jednání bezpečnostní rady podepsanau předsedou bezpeěnostní rady
(tajemníkem bezpečnostní rady) a kompletní podkladové mateiály v elektronické podobě
ve farmátu Adcbe Acrobat rozesítá tajemník všem čienům bezpeěnostní rady nejméně
10 dnů před víastním jednáním. Pňzvaným účastníkům se zasílají podklady pouze
k bodům jednání, ke kterým jsou přizváni, pokud předseda bezpečnostní rady
nerozhadne jinak.

Pozvánky s programem jednání pro stálé hosty rozesílá tajemník bezpečnastní rady e-
majlem neiméně 7 dnů před vlastním jednáním. Stálý tlosť potvrd{svou *časf tajemníku
bezpečnostní rady nejméně 5 pracovních dnů před vlastním jednáním.

Jestliže je bezpečnostní rada svolána k řešení naléhavých úkolů a hrozí-li nebezpečí
z prodlení, mohou být podklady v listinné padobě předktádány příma na jednání anebo
jsou předkladatelem vysloveny ústně.

Čtánek 3

průběh iednání bezpečnostní radv

1. Jednání bezpečnostní rady řídí předseda bezpečnostní rady. V nepřítomnosti předsedy
bezpeěnastní rady rtdí jednání její místopredseda nebo člen, ktereha předseda
bezpečnastní rady pavěňl.

2. V úvodu jednání bezpečnastní rada schvaluje program jednání, ktery předkládá předseda
(tajemník) bezpečnostní rady, Na základě návrhu člena bezpečnostní rady může
předseda bezpečnostní rady program jednání měnit čidoptnit o projednání neodkladných
zaležltastí a ústníeh informaeí.

3. Bezpečnostní rada je způsobilá jednat a pňjímat usnesení, pokud je přítomna
nadpoloviční vétšina jejích členů. Nemůže-lise č/en bezpečnostní rady účastnit jednání,
se souh/asem předsedy bezpečnostní rady pověří svého zástupce, ktery přednese
stanoviska, popřípadě podá další informace k prajednávané záležitosti, Nemůže však za
zastupavanéha člena bezpečnastní rady - nehlasuje,

4. Předseda bezpečnostní rady může na jednání bezpečnostní rady pfrzvat zaměstnance
obce zařazené do městského úřadu úřadu, zástupce správních úřadů, obcí, podnikajících
právnických neba fyzických osoó, abčanských sdružení, adbamíky z hlediska
projednávané problematiky, případně další osoby. Pokud se jednání účastní tyto další
osaby, jsou přítomny jen na jednání k bodu, který se jich týká, pakud předseda
bezpečnastní rady nervzhodne jín ak.

5. Předseda bezpečnostní rady uděluje k jednotlivým bodům programu jednání s/oyo
předkladateli mateňátu. Předkladatel stručně charakteňzuje obsah mateiálu a odůvodní
návftly, které jsou v mateňálu předkládány. K projednávanému bodu programu následuje
diskuze, pa ukončení diskuze předseda bezpečnostní rady navrhne k prujednávanému
boďij rjsrjesetlí a dá o něm ltlasovat. K pť$etí rsnesení je třeba sogíťasg naďpoloviční
většiny všech přítomných členů bezpečnastní rady. V případě rovnasti hlasů rozhoduje
hlas předsedy bezpečnostní rady. Pňjatá usnesení jsou závazná pro všechny členy
bezpečnostní rady a další účastníky jednání, pokud se jích přímo ťýkají

6. Pokud se projednávané záležitosti ťýkají činnasti věcné příslušných adbaru městského
úřadu, padklady předk-ládá tajemník městského úřadu, který také adpavídá za realizaci
závéru a plnéní pfrjatých usnesení. Z jednání bezpečnostní rady se vždy poňzuje
písemný zápis, zvukový záznam, pokud tak rozhodne předseda bezpečnostní rady.

7. Hosté, na jednání bezpečnostní rady, se účastní bez hlasavacího práva a vstoupit do
jednání mohau po udělení slova předsedou bezpečnostní rady a to pouze
k projednávanému bodu - tématu.
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Čtanek l
usnesen í bezpeč nostn í radv,

podrabnÝ zápis a nrukovÝ záznam z iednání bezpečnastní radv

1. Návrh konečného znění usnesení k jednottívým bodům píograťnu pňpravuje po
projednání spředsedou bezpečnostní rady, tajemník bezpečnostní rady a předkládá je
členům bezpečnostní rady spalečně se zápisem v elektranické podobě.

2. Ukládací část návrh{J us,?e§eni bezpečnastní rady musí absahavat kankrétně vyjádřený
úkol, zodpovědnou osobu a termín, do kterého má být úkol splněn.

3. Zpracavání podrobnéha zápisu z jednáni bezpečnostní rady v listinné podobě zajišťuje
zpravidl a tajemník bezpečnostn í rady.

4. Zápis obsahuje vždy:
a) datum, čas a místa zahajení jednání a čas ukončení jednání;
b) program jednání;
c) záznam a úcasti na jednání ve farmě prezenční lístiny;
d) stručný záznam přednesených ústních infarmací, návrhú a doporučení;
e) stručný záznam z diskuze k projednávaným bodům programu;
0 způsab vypařádání přednesených připomínek;
g) usnesení k projednávaným badům programu, pomér hlasování (pro, proti, zdžel se

hlasování);
h) případná nesauhlasná síanoviska členů bezpečnostní rady a datších ťlčastníků

jednání v doslovném znění;
i) podpisy předsedy a tajemníka bezpečnostní rady,

5. Pakud některý ďen bezpečnastní rady apustí jednání před jeho ukančcním, rnusíto bý,t
v zápise uvedeno.

6. Součásťí zápisu jsou podklady, pakud nebyly zaslány předem spolu s poanánkau, Pokud
předktadatelé ústních informací, návrhů a doporučení předají v průběhu jednání další
podklady v listinné podobě, pňkládají se tyto ravněž k zápisu, a to kanvertavané da
elektronieké podoby. Zápis rozesííá tajemník yšem členům bezpečnostní rady a daJším
účastníkům jednání do 15 dnů ode dne jednání v elektronické podobě ve farrnátu Adobe
Acrabat.

8. Zvukový záznam (případný) z jednání bezpečnostní rady je ulažen u tajemníka
bezpečnostní rady a je neveřejný.

Článe* s
plán práce

bezpečnostní radv na kalendářní rok

1. Pracovní plán sestavuje tajemník bezpečnostní rady padle:
a) pokynů předsedy bezpečnostní rady;
b) pňoritních úkolů oóce s rozšířenou působností na příslušný rpk;
c) úkolů stanovených právními předpisy;
d) aktuálních pňoňt bezpečnostní situace;
e) padněiů pd čienů bezpečnastní raďy.

2. Společně s Plánem práce je předložen Návrh rozpoětu pra činnost BR a plnění úkolů
kň zov é p ři p rav en osti v p ří sl u šn é kapitol e

3. Pracovní plán prajednává bezpečnastní rada a schvaluje předseda bezpečnostní rady
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ČEnex e

závěrečná ustanovení

1, Statut Bezpečnastní rady obce s rozšířenou působnastí Ústí nad Orlicí je přístupný
verejnostina intemetových strankách města a v sídle Městskeho úřadu Ústí nad Oticí.

2, Pňjatá usnesení, stručný výpis z jednání a případně i další mateiáty z jednání
bezpeČnostní rady zveřejňuje tajemník na intemetových stránkách měsfa, pokud to
nevylučuji ptatné právní předpisy, neba pokud předseda bezpečnostni rady nerazhadne
jinak.

3. Veškeré písernnosti související s jednáním bezpečnastní rady, včelně zvukovýctl
záznamŮ, se evidují v samostatném jednacím protokolu a ukládají odděteně od ostatních
písemností Městského úřadu tJstí nad Oticí a mimo elektranickou evidenci vedenou
v infarmačním systému splsové služby.

4. Tímto se ruší Jednací řád BR ze dne 1. dubna 2a11.

5, Tento Jednaci řád Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Ústí nad Oticí byt
projednán a schváIen usnesením bezpečnostní rady dne 2. prosince7pí4. Nabývá
účínnostidnem 3. prosince 2014.
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