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kulturního a sociálního výboru zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě

Obsah:
čl. I

– Úvodní ustanovení

čl. II

- Činnost výboru

čl. III

– Příprava jednání výboru

čl. IV

– Jednání a rozhodování výboru

čl. V

– Závěrečná ustanovení

Zastupitelstvo obce Vysoká u Příbramě vydává dne 16.12. 2014 v souladu s §84 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento
Jednací řád kulturního a sociálního výboru zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě

I.
Úvodní ustanovení
1.

Jednací řád výboru upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výboru a zabezpečování
plnění jejich rozhodnutí.

2.

Zastupitelstvo obce volí a odvolává předsedu výboru a jeho členy. Předsedou výboru je vždy člen
zastupitelstva. Předseda výboru navrhuje dva členy výboru, z nichž jeden je ze členů zastupitelstva
obce a jeden z řad občanů.

3.

Výbor se ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce a plní úkoly zastupitelstvem uložené.

II.
Činnost výboru
Sociální a kulturní výbor působí a připravuje stanoviska pro jednání zastupitelstva obce v oblastech:

Navrhuje, připravuje a organizuje kulturní a společenské akce v obci a akce pro mládež předškolního
věku.
Připravuje celoroční plán kulturních a společenských akcí a předkládá jej zastupitelstvu k projednání
nejpozději na posledním zasedání v přecházejícím roce.
Zastupitelstvu obce podává návrhy, připomínky, a předprojednává materiály do zastupitelstva, které se
vztahují k působnosti výboru.
Sestavuje přehled o sociálně slabších a osamělých občanech, pomáhá jim zajišťovat jejich potřeby a
podle potřeby pro ně navrhuje sociální příspěvky z rozpočtu obce. Vyvíjí potřebné aktivity v dalších
oblastech sociální péče o občany obce (např. náhlá nouze, živelní pohromy, těžké životní situace).
Vede přehled významných životních výročí starších občanů a organizuje blahopřání jubilantům.
Spolupracuje s kronikářem při vedení kroniky obce.
Spolupracuje s knihovníkem/knihovnicí Knihovny Josefa Jiřího Stankovského Vysoká u Příbramě.
Z oblasti své činnosti připravuje příspěvky do obecního zpravodaje a na internetové stránky obce.
Sociální a kulturní výbor je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce a plní i další úkoly, jimiž jej
zastupitelstvo pověří.

III.
Příprava jednání výboru
1.

Výbor se schází zpravidla dle potřeby v termínech, které si sám stanoví. Nejméně však dvakrát
ročně. Plán jednání předloží na vědomí zastupitelstvu obce.

2.

Jednání výboru svolává předseda a to písemně, telefonicky, e-mailem, popř.jiným vhodným
způsobem. Při svolávání jednání výboru musí být vždy uveden čas, místo a program jednání.O
konání jednání výboru musí být jeho člen informován minimálně .7 dnů předem.

3.

Zasedání výboru je neveřejné. Jednání se účastní členové výboru. Výbor může k jednotlivým
bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, popřípadě další osoby. O jejich přizvání
nebo účasti na jednání na jejich žádost rozhoduje výbor hlasováním a to na návrh kteréhokoliv
člena výboru.

4.

Zasedání výboru řídí vždy jeho předseda popř. jiný člen výboru, kterého k tomu výbor zvolí
hlasováním a to pouze v době nepřítomnosti předsedy.

5.

Je-li předkládán výboru k projednání písemný materiál, musí být členům výboru zaslán nejméně 7
dnů před jednáním výboru. Pokud se tak nestane, rozhoduje o jeho projednávání výbor
hlasováním.

IV.
Jednání a rozhodování výboru
1.

Na zasedání výboru se pořizuje vždy zápis, který je předkládán zastupitelstvu obec.

2.

Předseda výboru předloží výboru návrh programu jednání, který může být na základě návrhů
členů výboru upraven.Součástí programu je vždy kontrola úkolů z posledního jednání výboru.
Schválený program může být během jednání měněn na základě žádosti člena výboru.

3. Výbor se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
4.

Zápis ze zasedání výboru vyhotovuje příslušný zapisovatel a to do 7 dnů od jeho konání. Zápis ze
zasedání podepisuje předseda. Neprodleně po podpisu předsedy rozešle příslušný zapisovatel zápis
všem členům výboru, a to písemně, e-mailem, osobně, nebo jiným způsobem. Zápis je rovněž
zaslán všem členům obecního zastupitelstva.

5.

Výbor má za povinnost informovat zastupitelstvo obce o své činnosti.

6. Členové výboru jsou povinni se zúčastňovat jednání výboru.

V.

Závěrečná ustanovení
1.

Veškeré změny či dodatky tohoto jednacího řádu musí být provedeny jen usnesením
zastupitelstva obce.

2.

Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12. 2014.
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