
Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. 12. 4. 2022

USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 17-4/2

ze dne 19. 4. 2022
o materiálech pro jednání zasedání a o publikacích spolku

Zasedání Krajského parlamentu mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.:

1. upravuje si své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání podle článku 1 odst. 2
jednacího řádu zasedání KPMKK, z. s. tak, že

a. materiály, které mají být projednány na zasedání, musejí být předsedovi spolku podle
článku 11 odst. 1 jednacího řádu zasedání předloženy nejpozději 5 dní přede dnem
zasedání,

b. naléhavá usnesení, vztahující se převážně k dopředu nečekaným událostem, mohou
být navržena nebo předložena zasedání i po lhůtě stanovené v písm. a); zasedání před
projednáváním takového usnesení rozhodne, zda předložený materiál splňuje definici
naléhavého usnesení a lze jej na zasedání dodatečně projednat,

c. materiály předložené předsedovi spolku podle písm. a) zveřejní obdobně jako
publikace zasedání; mezi publikace zasedání jsou dále řazeny veškeré dokumenty
vzniklé z činnosti výročního nebo řádného zasedání;

2. stanovuje způsob zveřejnění publikací zasedání KPMKK, z. s. podle článku 53 odst. 2 věty
druhé jednacího řádu zasedání tak, že:

a. publikace zasedání jsou veřejně dostupné na internetových stránkách spolku na
webové adrese https://www.kpmkk.cz/. Kopie zápisů ze zasedání jsou veřejně
dostupné také v sídle spolku a v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

b. publikace zasedání se po jejich zveřejnění podle písm. a) doručí všem delegátům
elektronicky na kontakty, které uvedou v evidenci členů spolku,

c. jestliže delegát zjistí, že mu předmětná publikace zasedání nebyla doručena, a
informuje-li o tom některého ze členů předsednictva, zajistí předsednictvo
bezodkladné opakované zaslání publikace danému delegátovi a zároveň prověří, zda
byla publikace řádně rozeslána všem delegátům spolku,

d. změní-li samospráva delegáta spolku až po zaslání publikace zasedání, předsednictvo
zašle danému delegátovi tuto publikaci jen na jeho žádost,

e. v případě podkladů pro neveřejná jednání zasedání se toto usnesení na tyto podklady
neuplatní;

3. ukládá

a. stálé komisi pro vnitřní záležitosti spolku kontrolovat plnění tohoto usnesení,

b. předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení.

Pavel Wagenknecht v. r.
předseda spolku
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