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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E 
I/12/2022 

 

J E D N A C Í  Ř Á D 
K O M I S Í  R A D Y  M Ě S T A  Č E L Á K O V I C 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
Jednací řád komisí Rady města Čelákovic (dále jen „Komise“) stanovuje pravidla pro přípravu, 
obsah jednání, způsob usnášení a hlasování komisí. Činnost Komisí je upravena v § 122 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

II. 
Základní úkoly Komise 

1. Komise jsou zřízeny radou města (dále jen „Rada“) jako její iniciativní a poradní orgány. 
Komise je též výkonným orgánem v případě, že jí byl svěřen výkon přenesené 
působnosti obce. 

2. Počet členů Komise je vždy lichý, minimálně jsou tříčlenné. Členy Komise včetně jejich 
předsedy jmenuje Rada. Člen Komise může na funkci kdykoliv písemně rezignovat nebo 
může být na základě usnesení Rady z funkce odvolán. 

 
III. 

Jednání Komise 
1. Komise se scházejí ke svému jednání podle potřeby. 
2. Program schůze Komise navrhuje její předseda. 
3. Schůzi Komise svolává její předseda nebo z jeho pověření tajemník komise v předstihu 

minimálně 7 dnů a určuje místo, čas a program schůze Komise. Předseda organizuje 
práci Komise a dbá na plnění usnesení přijatých Komisí. Předkládá zápisy, usnesení, 
stanoviska nebo návrhy Komise Radě. 

4. Přípravu podkladových materiálů pro schůzi Komise organizuje tajemník komise, 
kterého určuje zpravidla ze zaměstnanců Městského úřadu Čelákovice svým 
usnesením Rada. Tajemník komise se účastní schůze Komise s hlasem poradním. 

5. Odborné podkladové materiály pro schůzi Komise připravují: 
a) pověření členové Komise buď jednotlivě, nebo skupinově; 
b) tajemník komise; 
c) vedoucí odborů Městského úřadu Čelákovice, jestliže si Komise tyto podkladové 
materiály vyžádá, a to ve věcech spadajících do náplně práce přílušného odboru a 
působnosti Komise; 
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d) vedoucí pracovníci (ředitelé) právnických osob založených městem; 
e) právnické osoby, s nimiž zpracování a předložení podkladových materiálů bylo 
dohodnuto. 
 

IV. 
Schůze Komise 

1. Schůzi Komise řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen Komise. 
2. Členové Komise mají právo a povinnost se aktivně účastnit jednání Komise, vznášet 

dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, projednávat 
požadavky občanů a uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů. 

3. Nemůže-li se člen Komise zúčastnit její schůze, oznámí předem tuto skutečnost 
předsedovi, příp. sdělí své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko 
nenahrazuje hlasování; jiný člen Komise nemá právo hlasovat za nepřítomného člena 
Komise. Hlasování per rollam se nepřipouští. 

4. O účasti na schůzi Komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem 
přítomných členů Komise. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu ze schůze Komise.  

5. Komise jedná podle programu, který schválí na návrh svého předsedy. V úvodu jednání 
zpravidla Komise projedná návrhy na zajištění úkolů, kterými ji pověřila Rada, a 
kontrolu plnění svých usnesení. 

6. Komise plní úkoly, které jsou jí uloženy Radou a v případě, že Komise je výkonným 
orgánem, i úkoly, které vyplývají z jí svěřené přenesené působnosti a příslušných 
ustanovení platných zákonů. 

7. V zájmu plnění úkolů mohou Komise vzájemně spolupracovat. Vyžaduje-li to zájem 
věci, mohou Komise jednat společně a podávat Radě společné zprávy, návrhy a 
stanoviska. V tomto případě usnesení ke společně projednávaným bodům přijímá 
každá Komise samostatně. 

8. Schůze Komise se lze účastnit také prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu 
(videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita 
zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku. 

9. Účast na schůzi Komise formou videokonference podle čl. IV odst. 8 je možná 
v případě, že tak určí předsedající při svolání schůze Komise a nevysloví-li žádný člen 
Komise s takovou účastí výslovný nesouhlas. 

10. V případě schůze Komise s možností účasti formou videokonference musí být 
předsedovi, členům a tajemníkovi komise znám odkaz, pod kterým se lze schůze 
Komise účastnit formou videokonference.  

 
V. 

Usnesení Komise 
1. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Komise. 
2. Usnesení Komise je přijato, hlasuje-li pro návrh usnesení nadpoloviční většina všech 

členů Komise. 
3. Obsahem usnesení Komise jsou zpravidla: 

a) úkoly pro členy Komise; 
b) návrhy, doporučení nebo stanoviska pro Radu; 
c) rozhodnutí ve věcech přenesené působnosti, je-li tato Komisi svěřena. 

4. Tajemník komise provádí zápis z každé schůze Komise. Usnesení je součástí zápisu. 
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5. Zápis ze schůze Komise vyhotovuje písemně do 7 dnů tajemník komise, doručuje ho 
všem členům Komise a odboru organizačnímu Městského úřadu Čelákovice. Zápis 
podepisuje předseda a tajemník komise. Písemná forma zápisu ze schůze Komise 
podepsaná předsedou a tajemníkem komise je včetně prezenční listiny uložena na 
Městském úřadu Čelákovice. Zápis ze schůze Komise spolu s prezenční listinou 
předkládá předseda Radě. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Případné změny a doplňky Jednacího řádu komisí Rady města Čelákovic si vyhrazuje 

Rada. 
2. Tento Jednací řád komisí Rady města Čelákovic nabývá účinnosti dnem 2. 11. 2022. 
3. Zrušuje se Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/6/2016. 

 
 
V Čelákovicích dne 1. 11. 2022 
 

Za Radu města Čelákovic 
 
 
 
 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 
        starosta                                 místostarosta 
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