
JE.DI\ACÍ ŘÁn
Řioici vybor pro pĚípravu IPRM v KroměŤíži

L

Úvodní ustanovení

l) Jednací Ťád Ťídícího vyboru upravuje pŤípravu na jednání, rozhodování vyboru a

zabezpečení plnění j eho rozhodnutí.

2) Jednací Íád je závazny pro jednání Ťídícího vyboru.

u.

PŤíprava j ednání skupiny

l) Jednání Ťídícího vyboru svolává manažer IPRM, a to písemně, telefonicky, e-mailem,

popŤípadě j inym vhodnym zprisobem.

2) PŤi svolání jednání musí byt uveden čas, místo a program jednání. o konání jednání

Ťídícího vlboru musí byt každy ělen informován zpravidla minimálně 3 dny pňedem.

3) Návrh programu jednání Íídícího vyboru pŤipravuje manažet IPRM.

4) ManaŽer IP$$ pŤipravuje potŤebné materiály k jednání Ťídícího vyboru.

5) Rídící q;ibor se scházÍ zpravid|a dle potŤeby.

uI.

Jednání Ťídícího vyboru

1) Jednání Ťídícího qiboru je neveŤejné.

2) Právo ťrčastnit se jednání Ťídícího vyboru mají jeho ělenové apÍizvaníhosté' Hosté se

mohou írěastnit jednání Ťídícího vyboru se souhlasem nadpoloviční většiny pŤítomnych

člen . Hosty zve najednánimanaŽer IPRM.

3) Jednání Ťídícího q/boru Ťídí pŤedseda, popŤípadě místopŤedseda nebo jiny člen Ťídícího

vyboru, kterého ktomu členové Ťídícího vyboru zvolí hlasováním, a to pouze vdobě

nepŤítomnosti pŤedsedy a místopŤedsedy.

4) Jednání Ťídícího vyboru se Ťídí schválenym programem jednání.

5) Diskuse je součástí každého bodu programu.



6) Manažer IPRM pořizuje zápis zjednání řídícího r^ýboru, v němŽ je uvedeno datum'

místo jednání, program jednání, průběh jednání, kdo jednání řídil, jmenovitý seznam

přítomných členů a jmenovitý Seznam hostů. Přílohou k zápisu jsou přijatá usnesení a

prezenění listina.

7) ManaŽer IPRM e-mailem zasí|á do 15 pracovních dnů, všem členům řídícího výboru

zápisz jednání.KaŽdý člen výboru si můŽe vyžádat jiný způsob zasí|ánízápisů.

8) Zápisy z jednání řídícího výboru musí být k nahlédnutí u manaŽera IPRM.

9) Usneseni ptijatá řídícím výborem zveřejní manaŽet IPRM internetových stránkách

města Krom ěÍíŽe (w-n.w.nresto-krome riz. cz).

IV.

Rozhodování a za,bezpečení plnění rozhodnutí Ťídícího vyboru

1) Rídící vybor je usnášeníschopny, je-li pŤítomna nadpoloviční většina jeho členrj.

2) Není-li Ťídící vybor usnášeníschopny, rozhodne manaŽet IPRM o době a místě

náhradního jednání.

3) Program jednání Ťídícího vyboru je schvalován ěleny Ťídícího vyboru a to V rivodu

jednání.

4) Řídící vybor pŤijímá usnesení zpravid|a konsensuálně. V pŤípadě, Že nedojde ke

konsensu, muŽe ffdící vybor pŤijmout roáodnutí formou hlasování. Rozhodnutí je

schváleno, pokud se pro ně vysloví nadpoloviění většina všech ělenti Íídícího vyboru.

5) PŤedseda (nebo místopŤedseda nebo jin;/ pověŤeny ělen vyboru) Ťídí jednání Ťídícího

vyboru tak, aby mohlo byt dosaženo souhlasného rozhodnutí.

6) Pro hlasování platí pravidlo: pro pŤijetí rozhodnutí Ťídícího vyboru je nutné, aby pro ně

hlasovala nadpoloviční většina všech členri vyboru.

7) Plnění pŤija!.Ích usnesení zajišťují Ťídícím vyborem určení členové.



V.

Závérečné ustanovení

1) Jednací Íád schválil ríd ící vybor dne 22. Ííjna 2008'

2) Jedrrací Yádje platny a nabyl činnosti dnem jeho schválení.
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Mgr. Iveta Staiiková, manaŽer IPRM


