
 
 
 
 
 
 
 
 

J E D N A C Í   Ř Á D 
 

    KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ   

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Jednací řád Komise sociální a zdravotní (dále jen KSZ) je vnitřním předpisem, který upravuje 

přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů Komise sociální a 

zdravotní. 

 

Článek 2 

Svolání zasedání komise 

 

(1)  Zasedání se koná podle potřeby, minimálně 1x za 2 měsíce. 

(2)  Zasedání svolává předseda KSZ. V nepřítomnosti předsedy svolává komisi předsedou   

       pověřený člen komise. 

(3)  Zasedání se svolává písemnou pozvánkou (případně elektronickou poštou nebo   

       telefonicky), kterou vyhotovuje a rozesílá jednatel komise tak, aby ji členové obdrželi  

       nejpozději 5 pracovních dní před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a   

       doby také program zasedání. K pozvánce se připojují materiály k projednání (pokud  

       nebyly členům doručeny dříve).  

(4)  Program zasedání určuje předseda v souladu s úkoly komise, podle závěrů jejího  

       předchozího zasedání, případně podle návrhů členů komise. 

(5)  Na zasedání komise  jsou zváni její členové, případně hosté.  

 

Článek 3 

Průběh zasedání komise 

 

(1)  Zasedání komise řídí předseda komise. V nepřítomnosti předsedy řídí zasedání předsedou   

       pověřený člen komise. 

(2)  Zasedání komise jsou neveřejná. Závěry, včetně poměru hlasování, jsou veřejné.  

(3)  Ze zasedání se pořizuje vždy písemný záznam. Může se pořizovat i záznam zvukový. Za   

       vyhotovení záznamu odpovídá jednatel komise. Záznam podepisuje předseda, případně   

       ten zástupce, který zasedání řídil. 

(4)  Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, body jednání a stručné závěry   

       (také stanoviska a doporučení k nim), včetně poměru hlasování. Dále záznam zpravidla  

       obsahuje úkoly pro členy komise s uvedením termínu plnění a jména osoby, která za  

       splnění úkolu odpovídá. 

(5)  K záznamu se přikládá prezenční listina. Pokud některý člen opustil zasedání před jeho  

       ukončením, musí to být v záznamu uvedeno.  



(6)  Záznam se rozesílá všem členům komise, a osobám, které se zasedání zúčastnily   

       nejpozději do 10. pracovních dnů. Za rozeslání záznamu odpovídá jednatel KSZ. 

(7)  Opravy záznamu se provádějí do 10. dnů ode dne rozeslání zápisu.  

 

Článek 4 

Hlasování 

(1)  Komise hlasuje zpravidla o každém bodu jednání zvlášť. Pokud by program zasedání  

       obsahoval jen diskusi či nekomplikované body jednání, může se hlasovat o znění závěrů   

       ke všem bodům najednou. 

(2)  Hlasuje se zpravidla veřejně. Do záznamu se uvádí poměr hlasování, nikoliv to, jak  

       hlasovali jednotliví členové. Odlišné stanovisko člena komise se do závěrů uvádí jen na  

       jeho požádání. 

(3)  Hlasují členové komise. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina ze  

       všech členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Při  

       schvalování zásadních dokumentů – sociodemografická analýza, katalog sociálních  

       služeb, analýza potřeb uživatelů soc. služeb, finanční analýza poskytování soc. služeb,  

       informační kampaň, komunitní plán – je nutný souhlas minimálně 7 členů komise. V  

       případě omluvené neúčasti člena komise, je povoleno hlasovat písemně. 

 

Článek 5 

Informace o činnosti komise 

 

Materiály přijaté komisí i závěry z jednání, včetně poměru hlasování, jsou veřejné.  

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)   Tento Jednací řád nabyl účinnosti schválením Rady města Litovel  dne …… 

 

(2)   Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Radou města Litovel. 

 

 

 

 

   

 

 

 

          Ing. Zdeněk Potužák 

                                                                                                        starosta města 


