
STATUT KoMlsE RADY MĚSTA

1) Na základě 5 122 zákona č. 128/2000 sb', zákon o obcích, je radou města Klecany zřÍzována jako
jniciativní a poradníor8án rady města komise rady rněsta (dále jen ,,komise RM")'

2) Členy komise Riý jsou občané, obyvatelé města K ecany, schváleníradou rněsta KlecanY'

3) Předsedu komise RM jmenuje a odVoláVá starosÍa města K ecany.

4) Komise RM se usnášíVětšinou hlasů všech svých členů.

5) svá stanoviska a náměty předkládá komise RM radě města prostřednictvím sVého předsedy, a to
e ektronicky nebo prostřednictvím podatelny MÚ klecany' Předseda lomise zodpovldá za

Vyhotovení, spráVnost a archivaci zápi5u Z jednání komise' Zápis z jednání komise předkládá
plo!.'edniLLvlm poddLelny 1d re;b iŽ.ljedrarl .adY méclá'

6) Komisi RM svoláVá starosta města Kle€any nebo předseda komise' Výl'imkou je komise stavební a
Územního plánování, kterou může svolat také investiční technik a projektový manažer MÚ Klecány, a

to elektronicky nejpozději tři dny před datem konání' Jednání komise stavebnía ú2emního plánování

se Vždy účastní investičnítechnik a projektový manažer MÚ Klecany'

7) Komisi RM může být podle E 103 odst' 4 písm. c) zákona č' 128/2000 sb., zákon o obcích, po

projednánís ředitelern krajského úřadu sVěřen starostou města Klecany Výkon přenesené působnosti

V určitých Věcech tímto pověřením definovaných.

8) Předsedou komise RM může být V případě sVěřenÍ přenesené působnostijen osoba, která,

nestanoví li ŽV áštní zákon jinak, prokázala zVláštní odbornou způsobilost V oblasti komisl sVérene

přenesené působnosti. Na prokázánízVláštníodborné způsobilosti předsedy komi5e 5e obdobně
Vztahují ustanovenízvláštních práVních předpisů upravujících toto prokázánípro úředníky územních

samospráVných celků'

9) Komise RM je ze sVé činnosti odpovědna radě městaj Ve Věcech Výkonu přenesené působnosti na

sVěřeném ú5eku odpovídá starostovi.

10) Případné odměny předsedoVía členům komÍse RM schvaLuje starosta města Klecany'

11)Tento statut nabýVá platnostischVálením radou města dne 11' května 2015'

vo Kurhajec

starosta rněsta Klecany

Bc. Danie] DVořák

místostarosta města Klecany


