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Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem 

č. 8/2019 
 

 

 

 

Jednací řád komisí  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
 
 
 
 
 

 

Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen „RM“) na své schůzi konané dne 15.05. 2019 usnesením č. 
R/288/2019 – 20. Rada města Dvůr Králové nad Labem schvaluje a vydává v souladu s ust. § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád komisí Rady města Dvůr 
Králové nad Labem. 
 

 Článek I.  
Obecná ustanovení  

 
1. RM podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů zřizuje a zrušuje podle potřeby komise RM, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a 
členy. 

2. Komise se skládá z předsedy a dalších členů. 
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3. Počet členů komise stanoví RM podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém vyvíjí činnost. Počet členů 
komise je vždy lichý. 

4. Komise je iniciativním a poradním orgánem RM. Komise nemají rozhodovací pravomoc. 
5. Komise jsou ze své činnosti odpovědné RM. 
6. RM ukládá komisím úkoly a projednává stanoviska a náměty komisí. 
7. Předseda komise je zodpovědný za plnění úkolů komisi uložených RM. 
8. Komise je oprávněna: 

a) vyjadřovat se k úkolům uloženým RM nebo na základě žádosti příslušného vedoucího odboru MěÚ, 
b) předkládat RM z vlastní iniciativy návrhy a podněty na řešení konkrétních problémů. 

 
Článek II.  

Jednání komisí   

 
1. Jednání komise svolává předseda komise.  Komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 
2. Jednání komise připravuje, svolává a řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise.  
3. Jednání komise jsou neveřejná. Jednání komise RM se má právo zúčastnit každý člen RM s hlasem 

poradním. Komise může rozhodnout, kdo se kromě členů komise a členů RM jednání zúčastní. 
4. Odborné podklady pro jednání komise, pokud komise nejedná na základě ústních informací, zpráv a 

návrhů členů nebo neprojednává písemné materiály připravené pro jednání orgánů města, zpravidla 
připravují na požádání předsedy komise příslušné odbory městského úřadu. Po dohodě s předsedou 
komise mohou některé materiály připravovat přímo členové komise nebo jiné subjekty.  

5. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise. Pro přijetí usnesení se komise 
usnáší většinou hlasů všech svých členů.  

6. Zápis včetně případného usnesení z jednání komise předkládá radě města předseda komise sám, nebo 
prostřednictvím vedoucího příslušného odboru MěÚ.  Zápis musí být předložen na nejbližší schůzi rady 
města. 

7. Komisím v administrativní a odborné činnosti napomáhají jednotliví zaměstnanci města v souladu 
s organizačním řádem MěÚ. 

8. Po projednání v RM zajistí asistentka starosty elektronickou distribuci zápisu komise všem členům 
komise a vedoucím příslušných odborů, jejichž činnosti se zápis svým obsahem týká. Asistentka starosty 
odpovídá za evidenci a archivaci originálního vyhotovení zápisu v sekretariátu starosty. Po projednání 
v RM postoupí asistentka starosty anonymizovaný zápis v elektronické podobě pracovníkům oddělení 
vztahů k veřejnosti ke zveřejnění na webových stránkách města, pokud RM v konkrétním případě 
nerozhodne, že ke zveřejnění nedojde. Zveřejnění nepodléhají zápisy ze sociální komise. 

 
Článek III.  

Jiná ustanovení   

 
1. V zájmu úspěšného plnění společných úkolů komise vzájemně spolupracují. Vyžaduje-li to zájem věci, 

mohou komise jednat společně a podávat RM společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. 
2. Členové komisí při nakládání s materiály obsahujícími osobní údaje jsou povinni dodržovat nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů tak, aby osobní údaje byly zpracovány pouze za 
stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich zpracování nejsou oprávněny. 
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Článek IV.  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Zrušuje se vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2009 Jednací řád komisí Rady města Dvůr 

Králové nad Labem a vnitřní předpis města č. 6/2016 Dodatek č. 1, kterým se mění Jednací řád komisí 

Rady města Dvůr Králové nad Labem.  

2. Tento jednací řád se vztahuje na činnost komisí rady s výjimkou komise škodní, likvidační a komise 

redakční rada.  

3. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města dne 15.05. 2019 usnesením č. R/288/2019 – 20. Rada 

města Dvůr Králové nad Labem. 

4. Tento Jednací řád komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem nabývá účinnosti dnem schválení RM, tj. 

dne 15.05.2019. 

 

 
 
    Jan Jarolím                                                                                                                  
   starosta města                                                                                                           
 


