Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 212/40/2021
ze dne 26. 3. 2021

k vydání jednacího řádu komisí Rady obce Zdiby
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Souhlasí
s předloženým návrhem změny (novelizace) jednacího řádu komisí Rady obce
Zdiby, schváleným usnesením rady obce číslo 21/4/2019 ze dne 4. 2. 2019,
který je přílohou tohoto usnesení.

II.

Schvaluje
návrh na změnu jednacího řádu komisí Rady obce Zdiby dle čl. I. tohoto
usnesení ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III. Vydává
s účinností od 26. 3. 2021 Jednací řád komisí Rady obce Zdiby po novele, v
němž stanoví podrobnosti o jednání komisí, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Na vědomí:

Komise rady obce

Přílohy:

Jednací řád komisí Rady obce Zdiby po novele

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 212/40/2021

Rada obce Zdiby na svém, jednání dne 18. 1. 2019 zřídila podle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Komisi rady obce pro rozvoj
obce, životní prostředí a dopravu“ a „Komisi rady obce pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní
a sociální projekty“.
Rada obce může, ale také nemusí zřizovat své komise, jako svůj poradní orgán, a záleží jenom
na ní, jakožto na jejich zřizovateli, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví.
Zřizování komisí rady je proto v autonomní působnosti rady obce, které přísluší zvážit
účelovost zřízení komisí v souvislosti s plněním určitých úkolů zastupitelstva či rady.
S ohledem na zkušenosti z působení jednotlivých komisí po dobu od jejich zřízení a z důvodu
potřeby reflektovat zjištěné skutečnosti, je navrhována změna jednacího řádu
v podrobnostech uvedených formou revize textu dle přílohy této důvodové zprávy.

Příloha č. 1 k usnesení Rady obce Zdiby č. 21/4/2019 ze dne 4. 2. 2019

Obec Zdiby

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ
RADY OBCE ZDIBY

Ve znění:
dle usnesení Rady obce Zdiby č. 212/40/2021 ze dne 26.3.2021
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Jednací řád komisí Rady obce Zdiby
Článek 1
1) Komise Rady obce Zdiby (dále jen „komise") je iniciativním a poradním orgánem Rady
obce Zdiby (dále jen "Rada").
2) Členy komise jmenuje a odvolává Rada. Členové komise volí ze svých řad předsedu komise.
Administrativní činnost komise zabezpečuje tajemník komise, kterého volí členové komise
ze svých řad; případně může být do funkce tajemníka odhlasován pracovník Obecního úřadu
(s jeho souhlasem), který bude zabezpečovat potřebnou součinnost (předávání podkladů,
pomoc při organizaci apod.). Po odhlasování předsedy komise a tajemníka komise předá
nově zvolený předseda komise starostce návrh na jejich jmenování Radou. Rada je
oprávněna ze závažných důvodů jmenování některé z navržených osob odmítnout
a jmenovat jinou, nenavrženou osobu.
3) Rada může svým hlasováním tajemníka i předsedu komise, případně jiného člena odvolat.
V takovém případě přistoupí členové komise k volbě jiného tajemníka, případně jiného
předsedy na svém nejbližším jednání.
4) Komise je ze své činnosti odpovědná Radě.
5) Rada stanoví náplň činnosti komise, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty
komise.

Článek 2
1) Komise se schází podle potřeby.
2) Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a pořad jednání komise.
3) Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen komise
pověřený předsedou.
4) Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise.
5) Jednání komise je neveřejné.
6) Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může
přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání komise zúčastňují s hlasem poradním.
O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním a jejich
přítomnost bude uvedena v zápise z jednání komise.
7) Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové komise.
8) O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého
účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.
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Článek 3
1) Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.
2) Všichni členové komise vždy před zahájením jednání komise čestně prohlásí do zápisu, že
nejsou ve střetu zájmů v řešené, či hlasované věci. Za střet zájmů se považuje situace, kdy
zájmy členů komise, kteří se podílejí na tvorbě návrhů či jakýchkoli jiných dokumentů,
případně hlasují o věcech, které mají být následně použity jako podklad pro jednání anebo
rozhodování Rady anebo Obce Zdiby, mají nebo by mohly mít vliv na výsledek či
rozhodnutí. Zájmem členů komise se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit
majetkový nebo jiný prospěch Obce Zdiby.
3) Povinností komise je při zpracovávání podkladů, včetně návrhů, vyjádření, doporučení apod.
a jejich sdělování či předkládání pro potřeby rozhodování rady a obce Zdiby, dbát práv
a povinností stanovených platnými právními předpisy pro řešenou věc. Oprávněným
požadavkem Rady obce a povinností komise je, aby návrhy, vyjádření, doporučení apod.
předkládané komisí bezpodmínečně s těmito právními předpisy korespondovaly, musí být
věcné, konstruktivní a nesmějí odporovat právním předpisům.
4) O každém zasedání pořizuje tajemník komise zápis, který podepisuje předseda komise.
5) Zápis obdrží všichni členové komise. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání komise,
není-li dohodnuta jiná lhůta, musí být zápis předán tajemníkovi OÚ Zdiby (je-li tato funkce
obsazena), případě starostce/starostovi obce Zdiby.
6) Obecní úřad zveřejní zápisy předané mu podle odstavce 3 způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Článek 4.
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 4. 2. 2019.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka

Stránka 3 z 3

