Jednací řád komisí rady

črÁNínrr
úvodníustanovení
Jednací řád komisí rady (dále jen komise) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a
hlasování komisí.

čr,ÁNnx z
postavení komise
(

1

)

Rada ňizule

a zrušuje komise

v souladu

s ustanovením

o obcích.

§ 1 02 odst. 2 písm. h) a § I22 odst. 1 zákona

(2) Komise je iniciativním a poradním orgánem rady (§

l22 odst.l zákona o obcích).
(3) Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.
(4) Komise je ze své činnosti odpovědna radě (§ l22 odst, 5 zákona o obcích).
(5) Komise se skládá z předsedy a dalšíchělenů, které jmenuje a odvolává rada (§ 102 odst. 2 písm. h)
zákona o obcích). Komise si z řad sqých ělenů můžezvolit místopředsedu.
(6) Počet členůkomise stanoví rada podle poťeby příslušnéhoodvětví, ve kterém komise vyvíjíčinnost,
Poěet ělenů komise je vždy lichý, komise má min. 3 ěleny a max, 7 členů.Ve v}jimeěných případech
můžerada stanovit i jiný počet ělenů komise.
(7) Funkce člena komise zaniká:
a) ukončenímhlasovrání ve druhý den voleb, popř, noqých voleb do zastupitelstva,
b) okamžikem, ve kterém ělen komise omámi na schůzi rady,že ze své funkce odstupuje; tato
skutečnost se uvádí v usnesení radyo
c) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena komise, a to dnem, kteď ělen komise jako
den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno orgránům obce
nebo předsedovi komise,
d) dnem následujícím po dni, ve kterém člen komise ozrámil najednání komise, že ze své funkce
odstupuje; tato skuteěnost se uvádí v z{pisu z jednánikomise,
e) úmrtímčlena komise,
f) odvoláním.
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(1) Komise se schází podle poťeby,
a úkolůrady, nejmé
(2) Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a program jednrání komise.

lxzaměsíc.

(3) Komise jedná zptavidla na základé písemných podkladů, které předkládají členovékomise, rad4
případně městs§ý úřad.
(4) Nemůž-e-li se člen výjimečně áčastnit jednání komise, ozrlétmi předem předsedovi komise důvody
své nepřítomnosti.
(5) Jednaní komise je neveřejné.
(6) Jednání komise se zučastňujíjejíělenové; jejich členstvíje nezastupitelné. Pokud člen rady pož6dá
o účastna jednéni komise, účastníse tohoto jednrání, a to s hlasem poradním. Komise si můžepřimat
na jednání dalšíodborníky, kteří se jednaní komise zučastňujís hlasem poradním. O úěasti přizvaných
osob na jednrání komise rozhodují její ělenové hlasováním.
(7) Jednání komise řídípředseda komise. V jeho nepřítomnosti ffdí komisi místopředseda, popřípadě i
jiný člen komise pověřený předsedou.
(8) O účastinajednání komise se pořídí prezenčnílistina s vlastnoručnímpodpisem každéhoúčastníka.
Prezenčnílistina tvoří přílohu zápisu z jednáni komise.
(9) O jednaní komise se pořizuje zápis do 14 dnů po skoněení jednání komise. Pokud se komise sejde
více, než jednou za měsíc je dostačujícíprovést ápis o všech jednáních lx za měsíc. V zápise se vždy

uvede počet přítomných členůkomise, schválený program, pruběh, výsledek hlasování a případně
přijaté doporuěení.

(lO)Zápis podepisuje předseda komise nebo místopředseda, popř. jiný člen komise,kteťý jednáni z
pověření předsedy řidil. Zápis z jednáni komise obdržívšichni členovékomise. Originál ápisu je
uložen na městském úřadu (odbor kanceláře starosty a tajemníka).

čr,ÁNnr l

usnesení komise a hlasování
(1) Komise je způsobilá se usnáše! jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členŮ.
(2) Usnesení komise je plafuié, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviění většina všech ělenů komise
(§ 122 odst. 4 zikona o obcích).
(3) Usnesení, stanoviska aávérykomisevyádané k materiálům rady se uvádějíjako píilohamateriálu.
(a) Ve výjimečných případech můžepředseda komise informovat radu o usneseních, stanoviscích nebo

závérech přijatých komisí přímo, mimo předkládaný materiál.
(5) Usnesení, stanoviska,závéry nebo náměty komise vzniklé z její vlastní iniciativyjsou předkládany
radě jako samostatné materiály k projednání, Takoqito materiál předkládá předseda komise.

člÁNnx s
Jiná ustanovení
(1)

V ájmu

úspěšnéhoplnění společných úkolůkomise vzájemně spolupracují, popř.koordinují svou

činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to ájem věci, mohou komise jednat
spoleěně a podávat radě společnézprávy, návrhy, stanoviska apod.
(2) arganizačně-technické práce, souvisejícís ěinností komise, zabezpeěqe městslqý úřad, případně
urěený odbor městského úřadu,

čr,ÁNnx o
závěreěná ustanovení
Jednací řád komisí rady obce schválila rada usnesením číslo9l2ll8 ze dne 14. 11.2018.
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