Jednací řád výborů zastupitelstva města Dubňany
,

Článek 1

Uvodní ustanovení
Jednací řád výborů zastupitelstva města (dálejen “výbory")
upravuje přípravu. obsah
usnášení se a hlasm ání \ýborů & způsob práce s přijatými usneseními

jednání zpusob

Článek 2
_' boru

Postavení

Zastupitelstvo města zřizuje výbor) v souladu s ustanoveními :; 117, odst, zákona č. 128/2000
Sb,. o
obcích (obecní zřízení) — dálejen „zákon o obcích“.
V' orje iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města.
Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví l 19 zákona
o obcích. Výboryjsou
ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu města.
Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává
zastupitelstvo města. Předsedou
výboruje vždy člen zastupitelstva města. Výbor si z řad svých členů může zvolit
místopředsedu
Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo města podle
potřeby příslušného odvětví. ve kterém vyvíjí
svoji činnost: max. však 7 členů, Ve ýjimečnv'ch případech může
zastupitelstvo města stanovit ijmj'
počet členů výboru. Počet členů v "boruje vždy líchy'.
Členové \ýborujsou vybaveni průkazy člena
výboru zastupitelstva města a při výkonu své funkce
jsou oprávněni v rozsahu svěřených ukolůjednat za výbor.
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Článek 3
Jednání výboru
Výbor se schází podle potřeby, minimálně 2x ročně,
Výbor svolává předseda \ýboru a určuje místo. čas a pořad jednání
výboru
Výborjedna' zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové
vyboru.
Nemůže-li se člen výjimečné zúčastnítjednani výboru. oznámí
předem předsedovi výboru důvody své
nepřítomností, příp. s stano\ isko k projednávané Záležitosti. Toto stanovisko
však nenahrazuje
hlasování ajíný člen 'boru nemůže za nepřítomného člena
výboru hlasovat
Jednání výboruje nev řejne
Jednání výboru se zúčastňujijeho členové. Jejich členstvíje
nezastupitelné Výbor si může přizvat na
jednání další odborníky. kteří sejednání výboru zúčastňují s hlasem poradním O účastí
přizvaných
osob najednaní vv' oru rozhodujíjeho členo\é hlasováním.
Jednání výboru lidíjeho předseda, Vjeho nepřítomnosti dí vj'bor
místopředseda. popř. ijíný člen
výboru pověřený předsedou.
O účastí najeduání \ "boru se pořídí
prezenční listina ; vlastnoručním podpisem každého účastníka.
Prezenční listina tvori přílohu zapisu zjednání \ýboru.
O každém zasedání se pořizuje zápis. který
podepisuje předseda výboru Usnesení výboru se
vyhotovuje písemně a podepísujeje předseda výboru.
Zápis a usnesení zjednání obdrží všichni členové \ýboru a tajemník k založení do
materiálů
k nejblíž 'mu zasedání Zastupitelstva města
v

Clánek 4

Usnesení výboru a hlasování
V
v_\

'borje způsobily se usnášet, iestlížeje přítomna nadpolov íční většina všechjeho členů. Usnesení
bor-uje platné. pokud s nirn \ “lo\ íla svůj souhlas nadpolm iční \eíšina všech členů
výboru. S

usneseními. stanov ísky a závěr) \3' boru k materiálům projedná\ any-m
na zasedání zastupitelstva.
pokud nejsou dolože
\ písemné formě. seznámí zastupitele najednání zastupitelstxa ůsmě předseda
výboru nebojím poverený člen výboru.

Usnesení. stanoviska. závěry nebo náměty výboru \zniklé zjeho vlastní iníciatiq'jsou předloženy
nebo předneseny zastupitelstvu města k projednání. Takovyto materiál předloží nebo přednese
předseda \ýboru nebojím pověřený člen výboru.

Článek 5
Jiná ustanovení
Výbory předkládaj 'edenkrát ročně. a to vždy na posledním zasedánl zastupitelstva města \“ roce.
písemnou zprá\ u 0 své činnosti. Zprávaje součásti souhrnného materiálu o činnosti výborů
zastupitelstvav zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují. popřv
koordinujl svou činnost ve \'ěcech společných pro \ íce odvětví. V) žaduje-li to zájem věci. mohou
výboryjednat společně a podávat zastupitelstvu města společné Zprávy. návrhy. stanm iska apod.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

V

Jednací řád xýború zastupitelstva města schválilo l\'. Zastupitelstvo města Dubňany dne 2l.9,2011
usnesením č. 2/2/IV/ll s účinností od 219.201 l.
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