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USNESENÍ ZASEDÁNÍ KPMKK, z. s.
č. 23-6/2

ze dne 6. 9. 2022
o pravidlech jednání stálých komisí

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

1. přijímá podle článku 20 odst. 5 věty první jednacího řádu zasedání pravidla jednání stálých
komisí, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení;

2. revokuje bod 2. usnesení zasedání č. 9-3/2 ze dne 3. 3. 2022 o zřízení stálých komisí
KPMKK, z. s.;

3. ukládá předsedovi spolku bezodkladně zveřejnit obsah tohoto usnesení.

Pavel Wagenknecht v. r.
předseda spolku
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Příloha č. 1
PRAVIDLA JEDNÁNÍ STÁLÝCH KOMISÍ KPMKK, z. s.

Čl. 1 Jednání komise
(1) Stálou komisi (dále jen „komise“) svolává předseda komise obeznámením všem členům
alespoň 3 dny před jejím jednáním. Každý člen komise může namítat, že komise nebyla řádně
svolána, a navrhovat odročení jejího jednání.
(2) Jednání komise řídí její předseda nebo jím pověřený jiný člen komise (dále jen
„předsedající“), který uděluje slovo členům komise a rozhoduje o udělení slova dalším
osobám.
(3) Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu.
Každý člen komise může v rámci rozpravy o programu navrhnout doplnění nebo změnu
programu jednání.
(4) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí
usnesení komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.
(5) K otázkám projednávaným komisí přijímá komise formou usnesení svá stanoviska.

Čl. 2 Oprávnění komise
(1) Komise má právo doporučovat předsednictvu přijetí odpovídajících opatření a navrhovat
zasedání přijetí usnesení.
(2) Komise má právo usnesením zavázat člena nebo zmocněnce předsednictva k účasti na komisi.
(3) Na žádost alespoň jedné třetiny členů komise nebo na návrh jejího předsedy se může stálá
komise usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Čl. 3 Volba předsedy a místopředsedů komise
(1) Volba předsedy a místopředsedů komise probíhá veřejným hlasováním, nerozhodne-li komise
o provedení tajného hlasování.
(2) Komise vždy volí své funkcionáře na svém ustavujícím zasedání. Nejdříve komise zvolí předsedu
komise, na jeho návrh stanoví počet místopředsedů komise a provede jejich volbu.
(3) Předseda a každý z místopředsedů je volen v odděleném hlasování, zvolen je v případě,
získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů komise.
(4) Kandidují-li více než dva členové komise, a není-li po hlasování podle předchozího odstavce
zvolen některý z kandidátů, koná se druhé kolo volby, do něhož postupují ti kandidáti,
kteří získali v prvním kole volby nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů.
(5) Není-li ani postupem podle předchozího odstavce zvolen některý z kandidátů na volenou
funkci, koná se nová volba s novými kandidáty; nezvolení kandidáti mohou kandidovat na danou
volenou funkci v opakované volbě podle předchozího odstavce nanejvýš jedenkrát.
(6) Je-li hlasování tajné, před provedením volby komise rozhodne, které osoby budou pověřeni
přípravou, vyhodnocením a zveřejněním výsledků voleb a dohledem nad jejich správným provedením
v jejich průběhu.

Čl. 4 Zveřejňování dokumentů komisí
(1) Z jednání komise se zveřejňuje listina přítomných, v níž je uveden den a místo jednání, čas
zahájení a ukončení jednání, jméno předsedajícího a jména přítomných členů komise.
(2) Na žádost člena komise se do listiny přítomných uvede jeho stanovisko a postoj v hlasování.
(3) Listinu přítomných vypracovává osoba pověřená předsedou komise, která na daném jednání
komise byla přítomna.
(4) Spolu s listinou přítomných se z jednání komise zveřejňuje též schválený program jednání
komise a všechna přijatá usnesení.

Čl. 5 Účinnost
(1) Tato pravidla jednání stálých komisí jsou závazná pro jednání všech stálých komisí.
(2) Tato pravidla jednání stálých komisí nabývají účinnosti okamžikem jejich
přijetí.


