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Schválen na 1. jednání Rady Městského obvodu dne 14.11.2018 usnesením 

č.  4/1-11/2018 pro volební období 2018 - 2022  
Schválen na 2. jednání Rady Městského obvodu dne 7.12.2022 usnesením č.  
15/2-12/2022 pro volební období 2022 - 2026  

 
Ve znění: 

1. RMO dne 14.11.2018, usnesení č. 4/1-11/2018 
2. RMO dne 7.12.2022, usnesení č. 15/2-12/2022  
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Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1. Na základě ustanovení § 102, odst.2, písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích), Rada Městského obvodu 
Pardubice VII (dále jen RMO) zřizuje a zrušuje komise, které jsou jeho iniciativními a 
kontrolními orgány s ohledem na potřeby MO.  

2. RMO řídí a koordinuje činnost jednotlivých komisí, schvaluje jejich náplň práce, ukládá jim 
úkoly a projednává stanoviska a náměty komisí. 

3. Úřad Městského obvodu Pardubice VII (také jen ÚMO) pomáhá komisím v jejich činnosti. 
4. Komise jsou ze své činnosti odpovědny RMO. 

 
Čl. 2 Jmenování a odvolávání členů komisí 

1. Členy komisí jmenuje a odvolává RMO svým usnesením. 
2. Složení komisí je následující:  

a) předseda komise a ostatní členové komise z řad občanů MO s ohledem na jejich odbornost, 
fundovanost, informovanost a zkušenosti 

b) minimálně jeden člen RMO  
3. Počet členů komise je vždy lichý. Komise jsou nejméně tříčlenné, maximální počet je 5 

členů. 
4. Funkční období členů komise je shodné s funkčním obdobím RMO. 

 
Čl. 3 Postavení komise 

1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RMO. 
2. Komise plní úkoly, kterými je pověří RMO. Svá stanoviska a náměty předkládají komise 

RMO, a to prostřednictvím ÚMO. 
3. Komise není výkonným orgánem, nemá svěřen výkon přenesené působnosti. 

 
Čl. 4 Jednání komise 

1. Jednání komise je veřejné. Komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční 
většina všech jejích členů. 

2. Komise se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Předseda komise 
na počátku každého kalendářního roku předloží ke schválení RMO plán činnosti komise. 
Předseda komise vyhodnocuje činnost komise za kalendářní rok vždy v prvním měsíci 
následujícího roku. Poslední rok volebního období je činnost komise vyhodnocena k měsíci 
říjnu. 

3. Komise je oprávněna vyžadovat od tajemníka ÚMO, vedoucích odborů ÚMO informace 
související s řešenými úkoly. Jmenované osoby požadované informace poskytnou ve verzi 
odpovídající zákonům na ochranu osobních údajů. 

4. Práva a povinnosti členů komise: 
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a) předseda komise řídí práci komise, reprezentuje komisi navenek, připravuje a 
svolává zasedání komise, zajišťuje komunikaci mezi RMO, ÚMO a komisí, řídí 
průběh zasedání, zabezpečuje plnění úkolů RMO a dbá na dodržování stanovených 
pravidel činnosti komise 

b) předseda komise zabezpečí, aby z každého zasedání komise byl pořízen zápis. V 
zápisu bude uveden termín jednání, účast, program a průběh jednání komise. Zápis 
podepisuje předseda, a v případě nepřítomnosti na jednání, jiný jím pověřený člen 
komise. Předseda komise předloží zápis komise tajemníkovi ÚMO, který jej předá 
k vyřízení vedoucím odborů ÚMO a zajistí zveřejnění na webových stránkách MO. 
Předseda komise zajistí zveřejnění zápisu z jednání komise ve vývěsní skříňce 
příslušné místní části MO 

c) člen komise je povinen na základě pověření předsedy komise plnit konkrétní zadané 
úkoly související s činností komise nebo spolupracovat na plnění takových úkolů 

d) v rámci práce v komisi nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy občanů 
MO. 

 
Čl. 5 Seznam komisí RMO 
Rada Městského obvodu Pardubice VII zřídila tyto komise: 

1. Místní komise Rosice   
2. Místní komise Trnová 
3. Místní komise Ohrazenice 
4. Místní komise Doubravice 
5. Pracovní komise ve věci objektu U Skalů 

 
Čl. 6 Náplň práce komisí 
Komise jsou zřízeny jako poradní a iniciativní orgány RMO. Náplní jejich činnosti je vyhledávat 
problémové oblasti činnosti a života v rámci MO a předávat náměty ke zkvalitnění života občanů 
MO. Komise jako otevřené orgány slouží k vyhledávání podnětů a témat, které zajímají občany 
MO. Pracovní komise řeší stavebně technické problémy objektu U Skalů, využití objektu pro 
potřeby MO apod. 
 
Čl. 7 Odměňování členů komisí 
Odměna-dar je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., výši konkrétní částky stanoví 
ZMO. 
Odměna-dar pro člena komise dle čl. 2, bod. 2, písm. a) je vyplacena na základě vyhodnocení podle 
aktivity a účasti členů místní komise. Vyhodnocení je v kompetenci předsedy místní komise a je 
prováděno vždy za pololetí kalendářního roku a předkládáno ke schválení na jednání RMO. 
Poslední rok volebního období je odměna-dar schválena na posledním jednání RMO (v daném 
volebním období) a vyplacena v tomto příslušném roce. Výplata se provádí převodem na účet, 
popř. výplatou v hotovosti. 
Odměna pro členy komise dle čl. 2, bod 2, písm. b) je prováděna formou měsíční výplaty a 
nepodléhá vyhodnocení předsedů komise. 
 
Čl. 8 Závěrečná ustanovení 
Tento řád byl schválen Radou Městského obvodu Pardubice VII na 2. zasedání dne 7.12.2022 a 
nabývá účinnosti dnem 1.1.2023. S tímto řádem budou prokazatelným způsobem seznámeni 
všichni členové komisí. 
 
Jan Rejda 
starosta MO Pardubice VII 
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