
Jednací řád Komise kulturní a sportovní 
městské části Praha-Přední Kopanina  

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1/ Usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Přední Kopanina byla zřízena Komise kulturní a sportovní (dále 

jen komise). 

2/ Tímto usnesením se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů. 

 

II. 
Náplň činnosti komise 

1/ Komise je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha-Přední Kopanina. Zastupitelstvo 

městské části Praha-Přední Kopanina může pověřit komisi vedením jednání s třetími osobami ve věcech, které 

spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto usnesením. 

2/ Komise plní úkoly spojené s kulturní a sportovní činností městské části Praha-Přední Kopanina. Komise 

zejména předkládá a projednává rozpočty  a formu jednotlivých kulturních a sportovních akcí financovaných 

z prostředků městské části Praha-Přední Kopanina a podílí se na jejich provádění.  

3/ Ze své činnosti je komise odpovědna Zastupitelstvu městské část Praha-Přední Kopanina. 

 

III. 
Složení komise 

1/ Členy komise volí Zastupitelstvo městské části Praha-Přední Kopanina. Členem komise může být se svým 

souhlasem zvolen zastupitel městské části Praha-Přední Kopanina, zaměstnanec Úřadu městské části Praha-Přední 

Kopanina nebo občan městské část Praha-Přední Kopanina. Předsedou komise musí být člen zastupitelstva 

městské části Praha-Přední Kopanina, který řídí činnost komise. 

2/ Členství v komisi zaniká na základě odvolání zastupitelstvem. Člen komise se může vzdát své funkce, které je 

účinné ke dni doručení tohoto projevu zastupitelstvu městské části Praha-Přední Kopanina. 

 

IV. 
Činnost komise 

1/ Komise se schází dle potřeby. Nejméně jednou za tři měsíce. 
2/ Komisi svolává předseda komise. V případě, kdy o svolání požádá člen komise, svolá předseda komise 

zasedání nejpozději do sedmi pracovních dnů. V jeho nepřítomnosti řídí komisi jiný člen komise pověřený 

předsedou. 
3/ Nemůže-li se člen zúčastnit jednání komise, oznámí to předem předsedovi komise. 
4/ Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 
5/ Jednání komise je neveřejné. 
6/ Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může na jednání 

přizvat další osoby. O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním. 
7/ V případě jednání komise o věci, kdy některý z členů komise má jakýkoliv osobní poměr k projednávané 

věci, bude tento člen komise vyloučen z jednání i hlasování o této věci. 
8/ V běžných případech žádostí, které nevyžadují přímou diskuzi, je možné nahradit přímé jednání komise 

"dálkovým hlasováním", které probíhá zasláním návrhu vyjádření v elektronické podobě vč. podkladů 

jednotlivým členům komise na jejich e-mailové adresy. K jednotlivým návrhům je nutno vyjádřit se do pěti 

dnů od doručení. 
9/ Veškeré podklady, ke kterým se bude komise na svém zasedání vyjadřovat a které nejsou vysloveně v 

režimu oznamovací písemnosti, musí mít komise k dispozici neméně tři dny před zasedáním komise. 
10/ Z jednání komise je pořízen Zápis, který je k nahlédnutí na Úřadě městské části Praha-Přední 

Kopanina 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1/ Členové komise, kteří nejsou současně zastupiteli, mají právo se účastnit jednání Zastupitelstva městské části 

Praha-Přední Kopanina a předkládat návrhy k zařazení na pořad jeho jednání. 

2/ Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

3/ Tento Jednací řád nabývá platnosti schválením Zastupitelstvem městské části Praha-Přední Kopanina dne 

04.02.2019. 

 



 


