
Jednací řád předsednictva župy dr. Jindry Vaníčka

I.
Základní ustanovení

1.Tento jednací řád upřesňuje stanovy České obce sokolské (ČOS) bližší specifikací příslušných ustanovení
týkající  se  činnosti  předsednictva  župy  Dr.  Jindry  Vaníčka  (PŽ)  zvoleného  výborem župy,  jako  jejího
statutárního orgánu.  Stanovuje  systém práce předsednictva župy,  způsob jeho jednání  a  rozhodování  při
plnění cílů a poslání sokolského hnutí.

II.
Působnost a odpovědnost 

1. PŽ je statutárním orgánem župy, řídí její činnost v období mezi zasedáními výboru, kterému je odpovědný,
rozhoduje  o  všech  věcech,  které  nejsou  podle  stanov  ČOS vyhrazeny jinému  orgánu.  Jménem župy je
oprávněn jednat starosta nebo v jeho nepřítomnosti  místostarostové.  Písemné právní  úkony podepisují  za
župu  její  statutární  zástupci,  kterými  jsou  starosta  nebo  v jeho  nepřítomnosti  1.místostarosta  nebo  2.
místostarosta  a jako druhý jednatel župy nebo jiný činovník pověřený předsednictvem župy. Pro písemné
právní úkony se vyžadují vždy dva podpisy. 

2. PŽ rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo výboru župy. 
3. Odpovědnost členů PŽ za případně způsobenou škodu se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
    

III.
Složení, zasedání, způsob jednání a rozhodování 

1.  PŽ tvoří starosta, 2 místostarostové,  jednatel, hospodář, náčelník, náčelnice, vzdělavatel,  předseda  odboru
sportu, zdravotník a ostatní členové, kteří byli zvoleni na valné hromadě župy nebo výborem  župy. 

2. Změny ve složení  PŽ může provádět  pouze výbor župy.  Ve výjimečných případech může PŽ k zajištění
svého řádného výkonu přizvat k jednání další členy župy s hlasem poradním.

3. V případě, že se člen PŽ nechá na jednání zastupovat jiným členem má, po předložení písemného zmocnění,
tento zástupce pouze poradní hlas.

4. Zasedání PŽ svolává starosta župy, jednání se koná podle plánu práce, zpravidla 1x za měsíc, s výjimkou 
    letních prázdnin.
5. V případě naléhavé potřeby svolává písemně starosta mimořádné zasedání PŽ a to dle vlastního rozhodnutí

nebo na základě písemně zdůvodněné žádosti kteréhokoliv člena PŽ nebo předsedy kontrolní  komise župy.
6. Každého zasedání  PŽ se  může  zúčastnit  předseda  nebo člen  kontrolní  komise  župy s  hlasem poradním.

S ohledem na  obsah  a  potřebu  přímé  účasti  na  jednání  výboru,  jsou  dle  potřeby k jednotlivým bodům
programu zváni další činovníci župy, zástupci sokolských jednot popř. hosté. 

7.  Jednání  PŽ řídí  starosta,  v jeho  nepřítomnosti  místostarosta.  V případě  nutnosti  pověří  starosta  vedením
schůze výboru dalšího člena PŽ.

8. Ke vzájemné informovanosti mezi členy PŽ lze používat i elektronických forem komunikací.
9. PŽ zejména:
    - zajišťuje naplnění poslání sokolského hnutí, dbá na zachování dobrého jména SOKOL a pověsti župy
    - zajišťuje plnění usnesení valné hromady župy, výboru župy a závazné pokyny a usnesení orgánů ČOS
    - vytváří provozní podmínky a předpoklady k celkovému rozvoji župy
    - projednává návrh rozpočtu a sestavuje plán činnosti, rozhoduje o konkrétních opatřeních v  hospodaření

župy
    - zodpovídá za movitý a nemovitý majetek župy, zajišťuje dle finančních možností jeho řádnou údržbu a

provoz 
   - při hospodaření a disponování s nemovitým majetkem župy postupuje dle stanov ČOS
   - s movitým majetkem, s finančními prostředky a nehmotnými právy hospodaří s péčí řádného hospodáře 
     s přihlédnutím k určenému způsobu užití a k formám nabytí

 - rozděluje, z poskytnutých prostředků ČOS, jednotám finanční prostředky (příspěvky) na činnost a  provoz 
    - kontroluje čerpání dotací a příspěvků a sestavuje přehled o jejich čerpání pro ČOS
    - zřizuje a zrušuje podle potřeby župní odbory, sbory a komise (např. disciplinární) a jako své poradní orgány
      pracovní  komise,  volí  nebo jmenuje jejich předsedy a členy,  v  případě potřeby jim stanovuje  rozsah

pravomoci a zodpovědnosti, sleduje jejich činnost
    - schvaluje interní předpisy a pokyny odborů všestrannosti, sportu a vzdělavatelského 
    - projednává odvolání proti vyškrtnutí nebo vyloučení člena jednoty
  - svolává minimálně 1x za rok výbor župy a za 3 roky valnou hromadu župy a předkládá jim zprávu o své

činnosti a hospodaření



    - před skončením funkčního období navrhuje výboru župy počet členů PŽ   
    - statutární zástupci župy jsou členy Krajské koordinační rady (KOR), PŽ může pověřit jednotlivé volené 
       činovníky župy k zastupování v KOR
10. PŽ je schopno se usnášet, pokud je na zasedání přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů
11. Stálý program jednání PŽ:
      - zahájení, schválení programu jednání, schválení zápisu z posledního zasedání
      - kontrola plnění usnesení a úkolů
      - zprávy kanceláře
      - zprávy činovníků 
      - další informace, různé a závěr
12. Má-li  některý z členů PŽ připomínky,  náměty,  má právo tyto sdělit  osobně nebo předložit  písemně na

kterémkoliv z asedání PŽ, které po projednání rozhodne o jejich řešení a navrhovateli sdělí své stanovisko
       prostřednictvím zápisu z jednání nebo zvolí jinou formu odpovědi (např. dopisem, elektronickou formou

apod.).
13. K jednotlivým bodům programu včetně předkládaným návrhům na usnesení  se  mohou vyjádřit  všichni

přítomní členové PŽ bez omezení. Rozpravu řídí předsedající.
14.  Na  zasedání  nepřítomní  členové  PŽ  a  předseda  kontrolní  komise  župy mohou  k jednotlivým předem

známým bodům programu zaslat v čas starostovi nebo i doručit do župní kanceláře svá písemná stanoviska,
      ke kterým se při jednání přihlíží. Tato skutečnost musí být vyznačena v zápise z jednání.
15. Po ukončení rozpravy k jednotlivým bodům programu provede předsedající vyhodnocení a formuluje návrh

usnesení. Každý člen PŽ má možnost podat protinávrh usnesení.
16. O  návrhu usnesení  dává  předsedající  hlasovat.  V případě  předložení  protinávrhů  se  hlasuje  v opačném

pořadí než tak, jak byly tyto předloženy. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných
členů PŽ. Dojde-li k rovnosti počtu hlasů, rozhoduje hlas starosty župy nebo jiného předsedajícího. Hlasuje
se veřejně zvednutím ruky. Požádá-li však kterýkoliv člen PŽ o provedení tajného hlasování, provede se
tajné hlasování pomocí hlasovacích lístků.

17. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení  PŽ
schválit   „per  rollam“ (tj.  písemně,  korespondenčním způsobem).  Usnesení  je  v tomto  případě  platné,
hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů PŽ.

18. Z jednání PŽ se pořizuje zápis s vyznačením místa a času konání, přítomnosti, záznamu průběhu  jednání,
výsledku hlasování, usnesení, úkolů a závěru. Každý člen PŽ má právo uvést své jméno při zaznamenání
výsledku  hlasování.  Zápis  je  následně  zveřejněn  na  internetových  stránkách  župy
www.zupavanickova.cz . Zveřejnění se netýká skutečností, které nelze dle zvláštních předpisů zveřejnit.
Tyto skutečnosti jsou obsaženy pouze v originále zápisu včetně příloh, do kterého mohou nahlížet pouze
členové předsednictva župy, kontrolní komise župy a na vyžádání starostové sdružených  jednot.  Zápis
podléhá ověření, které provedou pověření činovníci PŽ do 7 následujících dnů. 

IV.
Závaznost usnesení PŽ a jeho plnění

1. PŽ ukládá svými usneseními úkoly a povinnosti jednotlivým členům PŽ i ostatním činovníkům župy a všem
členům sdružených jednot. Tito pak zajišťují plnění přijatých usnesení, kontrolují jejich dodržování.

2. Přijatá usnesení PŽ jsou závazná pro všechny členy sdružených jednot. Plnění je povinností všech, kterým
bylo uloženo. Kontrolu plnění jsou oprávněni provádět všichni členové PŽ a kontrolní komise župy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto jednacím řádem nejsou dotčena práva a povinnosti členů všech sdružených jednot vyplývají ze 
    stanov ČOS.

2. Případné spory o rozsah působnosti PŽ, jeho jednotlivých členů, všech vnitřních organizačních složek,  
    ostatních činovníků župy a členů sdružených jednot, se řeší po projednání v kontrolní komisi župy 
    dle stanov ČOS a  to vždy za účasti dotčených stran i osob. 

3. Tento jednací řád byl schválen PŽ dr. Jindry Vaníčka  dne 9.10.2013 s účinností ode dne schválení.

         …………………………                                                           ……………………………
                   Pavel Rafaj                                                                               Ing. Jiří Růžička
            1. místostarosta župy                                                                            starosta župy

http://www.zupavanickova.cz/


 


