Jednací řád komisí rady města Nové Strašecí
I.
Úvodní ustanovení
Jednací řád komisí Rady města Nové Strašecí (dále jen „rady“) upravuje přípravu a průběh zasedání
komise, pravidla jejího jednání a předložení výstupů radě.
II.
Příprava a svolávání schůzí komise
1. Komise se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech, stanovených plánem práce, který
sestavuje komise při svých jednání zpravidla na následující pololetí kalendářního roku na základě
hlavních úkolů uložených radou. Plán práce komise schvaluje rada.
2. Program zasedání komise navrhuje její předseda. Program vychází z plánu práce, z usnesení rady
a z iniciativních návrhů členů rady.
3. Předseda svolává zasedání komise, organizuje její přípravu a činnosti členů komise mezi
jednotlivými zasedáními a zajišťuje ostatní práce spojené s činností komise. Je oprávněn požadovat na
tajemníkovi městského úřadu pomoc při získávání informací pro plnění konkrétních úkolů.
4. Odborné podklady pro jednání komise, pokud komise nejedná na základě ústních zpráv, informací
a iniciativních návrhů členů nebo neprojednává materiály připravené pro jednání orgánů města,
připravují pověření členové komise jednotlivě nebo ve skupinách, příp. organizační složky
a příspěvkové organizace města, občanská sdružení a jiné subjekty, s nimiž bylo zpracování
a předložení odborných podkladů dohodnuto.
5. Komise může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné komise, orgány nebo sdružení, konat
společné schůze.
6. Jednání komise se účastní osoby přizvané komisí k projednání bodů programu a další osoby,
s jejichž přítomností na jednání vysloví komise souhlas.
7. Jednání komise se kdykoliv může účastnit člen rady. Předseda o plánované schůzi informuje emailem všechny členy rady.
8. Jednání komise se kdykoliv může zúčastnit člen zastupitelstva města.
III.
Jednání komise
1. Komise na svém prvním zasedání zvolí z řad jmenovaných členů svého předsedu
a místopředsedu.
2. Jednání komise řídí její předseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda či jiný
člen komise, pověřený předsedou komise. Předsedající řídí hlasování komise, uděluje slovo v rozpravě
a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
3. Komise jedná podle pořadu schváleného na návrh jeho předsedy. V úvodu zasedání komise
zpravidla projednává informace o výsledcích jednání rady, návrhy na zajištění úkolů vyplývajících
z usnesení rady, či uložených jednotlivými členy rady města a kontrolu plnění předchozích usnesení
rady.
4. Účastníci jednání mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným
zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
5. Komise se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. Obsahem usnesení komise jsou
zpravidla:

- návrhy, doporučení nebo stanoviska pro radu města
- úkoly pro členy komise
- opatření k dalšímu prohloubení iniciativní a poradní funkce komise
IV.
Organizačně technické zabezpečení činnosti komise
1. O jednání komise pořizuje pověřený člen komise zápis. Součástí zápisu musí být:
- prezenční listina členů
- soubor usnesení z jednání komise.
Dále se v zápisu uvede zejména:
- účast přítomných hostů na jednání
- program jednání
- obsah diskuse
- informace o čase stráveném členy na plnění jednotlivých úkolů
Zápis podepisuje předseda a pověřený člen komise.
2. Usnesení komise a zápis z jednání se zhotovuje do deseti dnů od data jednání komise. Poté
je neprodleně předán:
- v elektronické nebo písemné formě všem členům komise
- v elektronické a písemné formě městskému úřadu, který je předá elektronicky e-mailem
všem členům rady.
V.
Účast na jednání rady
1. Předseda, místopředseda, případně další členové komise, se dle svých časových možností účastní
jednání rady, při němž je předkládáno a projednáváno usnesení komise.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu komisí schvaluje rada města.
2. Tento jednací řád komisí rady města schválila rada města usnesením č. 64/2011 ze
dne 10. ledna 2011.
Tento jednací řád komisí rady města nabývá účinnosti dnem 10. ledna 2011.

