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JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU 
 

ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád komisí rady města (dále jen komise) upravuje přípravu, základní 
kompetence, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování komisí. 

 
ČLÁNEK 2 

Postavení komise 

1. Rada zřizuje a zrušuje komise v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a § 122  
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích). 

2. Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady (§ 122 odst. 1 zákona o obcích). 
3. Rada stanoví základní náplň činnosti komisí, ukládá jim úkoly a projednává 

stanoviska a náměty jednotlivých odborných komisí. 
4. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě (§ 122 odst. 5 zákona o obcích). 
5. Počet členů komisí stanoví rada dle potřeby příslušného odvětví/odbornosti, ve kterém 

daná komise vyvíjí činnost.  
6. Funkce člena komise zaniká: 

• písemným oznámením o odstoupení z funkce člena komise, a to dnem, který 
člen komise jako den odstoupení uvedl, jinak dnem kdy bylo písemné 
oznámení o odstoupení doručeno orgánům města nebo předsedovi komise 

• dnem následujícím po dni, ve kterém člen komise oznámil na jednání komise, 
příp. na jednání rady, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí 
v zápisu z jednání komise, resp. z jednání rady 

• úmrtím člena komise 
• odvoláním 
• skončením volebního období 

 
ČLÁNEK 3 

Jednání komise 

1. Komise se schází dle potřeby. 
2. Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a program jednání komise. 
3. Je-li členem komise člen rady, stává se tímto předsedou komise; v případě, že členy 

komise je více členů rady, určí předsedu rada města svým hlasováním. 
4. Komise jedná na základě písemných nebo ústních podkladů, které předkládají členové 

komise, případně úředník zařazený do městského úřadu. 
5. Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí předem omluvu z jednání 

předsedovi komise. 
6. Jednání komise je neveřejné. 
7. Jednání komise se zúčastňují její členové; jejich členství je nezastupitelné. Pokud člen 

rady požádá o účast na jednání komise, účastní se tohoto jednání, a to s hlasem 
poradním. Komise si může přizvat na jednání další odborníky. O přizvání rozhodují 
její členové hlasováním. 

8. Jednání komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen 
komise pověřený předsedou. 

9. O každém jednání se pořizuje zápis do 7 dnů po skončení jednání komise. V zápisu se 
vždy uvede zejména počet přítomných členů komise, schválený program, průběh a 
výsledek hlasování a přijatá usnesení. Podobu zápisu je uvedena v příloze č. 1 toho 



řádu. Zápis podepisuje předseda komise, popř. jiný člen komise, který jednání 
z pověření předsedy řídil. Originál zápisu je uložen na městském úřadu. Se  závěry 
z jednání komise informuje radu předseda komise, popř. je informována 
prostřednictvím zápisu z jednání komise. Poté je zápis uveřejněn na webových 
stránkách města. Zápis je upraven na webové stránky tak, aby respektoval ochranu 
osobních údajů. 

 
 

ČLÁNEK 4 
Usnesení komise a hlasování 

1. Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů. 

2. Usnesení komise je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 
členů komise (§ 122 odst. 4 zákona o obcích). 

3. Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty komise vzniklé z její vlastní iniciativy jsou 
předkládány radě jako samostatné materiály k projednání. Takovýto materiál 
předkládá předseda komise, za jeho zpracování je odpovědný určený úředník 
městského úřadu. 
 
                                                       ČLÁNEK 5                                                  
                                        Základní kompetence komisí rady 
 

1. Komise bytová 
• Bytová komise vyhodnocuje nabídky pro přidělení bytů v majetku města, 

věcně je kontroluje a navrhuje  přidělování nájemních bytů; plní související 
úkoly předepsané příslušnou směrnicí, tj. Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Bakov nad Jizerou. 

 
2. Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek 

• Komise se vyjadřuje k problematice veřejného pořádku, prevence kriminality a 
bezpečnosti v širším smyslu, vč. problematiky dopravní, kde se zabývá všemi 
aspekty dopravy, dopravního značení a uzavírek. Zabývá se koncepčními 
záležitostmi a strategiemi, navrhuje opatření na zlepšení stavu. 

• Organizuje a navrhuje akce s veřejností a odbornou veřejností v oblasti 
bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku obecně. 

 
3. Komise pro vzdělávání a sport 

• Komise se vyjadřuje k problematice výchovy a vzdělávání, navrhuje koncepce 
a metodiky v oblasti výchovy a vzdělávání, sportu a využití volného času ve 
městě. Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů a školské veřejnosti, 
pokud se na komisi přímo obrátí. Spolupracuje s řediteli předškolních a 
školských zařízení, příp. dalšími odbornými pracovišti pro výchovu a 
vzdělávání. Předkládá vyjádření k finančním i jiným požadavkům 
příspěvkových organizací města.  

• V problematice sportu a využití volného času spolupracuje se sportovními a 
zájmovými kluby. 

 
 
 



 
 
 

4. Komise sociálně zdravotní 
• Komise sociálně zdravotní projednává žádosti o byty v domě s pečovatelskou 

službou a podává návrhy radě na přidělení těchto bytů. 
• Komise se vyjadřuje k otázkám života sociálních skupin ve městě a předkládá 

radě města návrhy na řešení problémů v této oblasti, spolupracuje se státními i 
nestátními sociálními zařízeními. 

• Komise dále projednává rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města 
na zabezpečení sociální péče ve městě, v oblasti sociální a humanitární 
pomoci.  

 
5. Komise stavební a investiční 

• Komise stavební a investiční projednává problematiku rozvoje města. 
Projednává záměry a návrhy investičních akcí a programů pro celé území 
města ve všech oblastech investičních aktivit města a navrhuje jejich zařazení 
do plánu investic, resp. rozpočtu. 

• Posuzuje přípravu a zpracování územně plánovacích dokumentací a územně 
plánovacích podkladů města. V rozsahu stanoveném radou města sleduje a 
kontroluje postup plnění investičních akcí, v návaznosti na schválený plán, ve 
všech fázích přípravy a realizace. 

 
6. Komise životního prostředí 

• Komise životního prostředí se vyjadřuje k problematice tvorby a ochrany 
životního prostředí ve městě. Dále se vyjadřuje ke stavu a podobě veřejné 
zeleně včetně mobiliáře a navrhuje úpravy. Projednává a navrhuje zásahy na 
městské zeleni, příp. zaujímá stanovisko k žádostem o povolení kácení dřevin 
fyzických či právnických osob.  

• Organizuje akce s veřejností a odbornou veřejností v oblasti životního 
prostředí. 

 
ČLÁNEK  6  

Jiná ustanovení 

1. V zájmu úspěšného plnění úkolů komise vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou 
činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou 
komise jednat společně a podávat radě společné zprávy, návrhy, stanoviska apod. 

2. Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností komise, 
zabezpečuje městský úřad. 

 
 

ČLÁNEK  7  
Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád se vztahuje na všechna jednání komisí Rady města Bakov nad 
Jizerou. 

2. Přílohu č. 2 tohoto jednacího řádu tvoří seznam členů jednotlivých komisí rady. 
3. Následné změny či dodatky jednacího řádu schvaluje rada. 
4. Jednací řád byl schválen usnesením č. R21/2-15 ze dne 2.2.2015 a nabývá účinnosti 

dnem schválení. 



5. Tímto jednacím řádem se ruší předchozí jednací řády komisí Rady města Bakov nad 
Jizerou. 

 
 

 
V Bakově nad Jizerou dne 2.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radim Šimáně     Václav Grűnwald 
starosta      místostarosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Vzor zápisu z jednání komise 
 

Zápis z jednání komise ........................... 
konaného dne ................... v ................. od ........... do ............ hodin. 

 
 
Přítomni: 
Omluveni: 
 
 
 
Program jednání: 

1. ....... 
2. ....... 
3. ....... 

 
Průběh jednání 

1. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 

 
Usnesení 
Komise doporučuje x nedoporučuje radě města ................ 
Komise navrhuje radě města ........................ 
Komise ..................... 
 
pro:  proti:  zdržel se: 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Předseda/předsedkyně komise 
 
Zapsal/a: 
Rozesláno dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise ................ 
 
 
Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace. je určen pouze pro členy komise ....., 
členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu Bakov nad Jizerou, příp. pro 
přizvané odborníky. Informace z jednání nemohou být zveřejněny před konečným usnesením 
příslušného obecního orgánu. 


