Statut a jednací řád komisí Rady města Černošice
I.

Postavení a působnost komisí
• Komise jsou iniciativními a poradními orgány, které zřizuje rada města.
• Rada města rozhoduje o počtu členů každé komise, jmenuje a odvolává předsedu a členy. Rada
města na návrh tajemníka městského úřadu jmenuje a odvolává tajemníky komisí z řad
zaměstnanců města Černošice, zařazených do městského úřadu.

II. Pravomoc komisí
• Komise jsou povinny předkládat radě města svá stanoviska k návrhům a materiálům, které jim
rada předloží k posouzení.
• Komise jsou oprávněny předkládat radě podněty ve vymezené oblasti ze své vlastní iniciativy.
Rada města je povinna tyto podněty projednat a informovat příslušnou komisi o výsledku
jednání.
• Komise jsou oprávněny požadovat od zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, od
vedoucích pracovníků organizačních složek města, případně od právnických osob založených
nebo zřízených městem předložení dokumentů s výjimkou dokumentů důvěrných či tajných,
odborných stanovisek, vysvětlení, příp. může požadovat další součinnost.
III. Odměna členům komisí
• Měsíční odměny členům komisí jsou stanoveny usnesením Zastupitelstva města Černošice č.
Z/01/10/2014 z 6.11.2014
IV. Jednací řád komisí
• Komise se scházejí podle potřeby, zpravidla v rozmezí čtyř až dvanácti schůzek ročně. V
odůvodněných případech může mít činnost komise místo pravidelných schůzek formu samostatné
činnosti jednotlivých členů ve stanovené oblasti, za podmínky průběžné koordinace a
informovanosti všech členů komise.
• Předseda komise je povinen vždy do 31. ledna předložit radě výroční zprávu o práci komise za
minulý kalendářní rok, včetně výkazu o rozsahu činnosti (dle předchozího bodu) a o účasti
jednotlivých členů komise.
• Jednání komise svolává její předseda. Pozvánku na jednání komise rozesílá tajemník komise
zpravidla nejméně 7 dní před zasedáním komise, spolu s návrhem programu jednání. Předseda
komise má právo přizvat k jednání zaměstnance městského úřadu, případně další odborníky.
• Jednání komise řídí předseda komise. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání předsedou
pověřený člen komise. Jednání komise je neveřejné.
• Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Komise se usnáší
většinou hlasů přítomných členů komise. Tajemník komise má právo poradního hlasu.
• Z jednání komise pořizuje tajemník komise zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo jednání,
seznam přítomných, program a závěry, k nimž komise dospěla. Současně se v zápisu uvádí
doporučení radě města – návrhy usnesení a náměty členů komise. Vyhotovený zápis schvaluje
předsedající a tajemník komise. Zápis je tajemník komise povinen umístit na intranet nejpozději
do 7 dnů po zasedání komise.
• Jednání komise se mohou zúčastnit členové rady města s hlasem poradním.
Tento Statut a jednací řád komisí Rady Města Černošice byl schválen radou města dne 8. 2. 2016 a
nabývá účinnosti dnem schválení.
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