JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ
ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE

Článek 1

Úvodní ustanovení
1
(1) Jednací řád výborů zastupitelstva (dále jen „výbor“) upravuje přípravu a
průběh zasedání výborů a pravidla jejich jednání.

Článek 2

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Zasedání výboru
Výbor se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech, stanovených
plánem práce, který sestavuje výbor zpravidla na pololetí roku na základě
hlavních úkolů kraje a zastupitelstva.
Program zasedání výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z plánu
práce, usnesení zastupitelstva a výboru, aktuálních potřeb kraje na
svěřeném úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů výboru.
Předseda svolává zasedání výboru, organizuje jeho přípravu a za pomoci
ředitele krajského úřadu zajišťuje ostatní práce spojené s činností výboru.
Podklady pro jednání výboru připravují pověření členové výboru, případně
organizační složky a příspěvkové organizace kraje.
Výbor může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné výbory, orgány
nebo sdružení, konat společné schůze a je-li to účelné, konat výjezdní
zasedání.
Článek 3

Jednání výboru
(1) Jednání výboru řídí jeho předseda nebo pověřený člen výboru. Předsedající
dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(2) Výbor jedná podle pořadu schváleného na návrh jeho předsedy. V úvodu
zasedání zpravidla výbor projednává informace o výsledcích jednání
zastupitelstva, návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jeho usnesení pro
výbor a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru.
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(3) Jednání výboru se účastní osoby přizvané výborem k projednání bodů
programu a další osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví výbor
souhlas.
(4) Členové výboru mohou v rozpravě vznášet dotazy, náměty a připomínky
k projednávaným zprávám a návrhům.
(5) Výbor se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.
(6) Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a jeho stejnopis se předává
krajskému úřadu.
(7) Z jednání výboru se pořizuje zápis.
(8) Dále se pro zasedání výboru zastupitelstva použijí přiměřeně ustanovení
jednacího řádu zastupitelstva.
Článek 4

Závěrečná ustanovení
(1) Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu výborů podléhají
schválení zastupitelstva kraje.
(2) Tento jednací řád výborů byl schválen usnesením číslo 175/2004/ZK na
zasedání zastupitelstva dne 22.6.2004 a nabývá účinnosti dnem 1.7.2004.
(3) Nabytím účinnosti tohoto Jednacího řádu výborů Zastupitelstva
Jihočeského kraje pozbývá účinnosti jednací řád výborů ze dne 11.9.2001 součást jednacího řádu zastupitelstva.
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