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Statut komisí místní samosprávy  
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Revizi souladu směrnice s právními a dalšími vnitřními předpisy provedl:

datum odbor jméno výsledek revize podpis



Čl. I
Zřízení komisí místní samosprávy

1. Komise  místní  samosprávy (dále  jen  „komise“)  jsou  poradními  a  iniciativními  orgány
Rady města Hradec Králové (dále jen „rada města“). Komise jsou zřizovány a rušeny
radou  města.  Návrh  na  zřízení  komise  může  podat  i  fyzická  nebo  právnická  osoba
uvedená v odstavci 3 tohoto článku.  

2. Komise jsou zřizovány v určených částech města Hradec Králové, územní obvod jejich
působnosti určuje rada města.

3. Členy komise jmenuje a odvolává rada města. Návrh na jmenování člena komise může
předložit:
- člen Zastupitelstva města Hradec Králové, 
- zastupitelský klub,
- občan  nebo  skupina  občanů  s trvalým  pobytem  v obvodu  působnosti  příslušné

komise, 
- vlastník nemovitosti v obvodu působnosti komise, 
- právnická osoba se sídlem v obvodu působnosti příslušné komise,
- právnická osoba, která v tomto obvodu vlastní nemovitost,
- samotná komise v případě, že s návrhem souhlasí nadpoloviční většina jejích členů.

4. Návrh na jmenování či odvolání člena komise podaný jinou osobou než komisí se před
projednáním v radě města předloží komisi k vyjádření. 

5. O výsledku projednání  návrhu na jmenování  či  odvolání  člena komise radou města  
je navrhovatel vždy informován. 

Čl. II
Organizační struktura komisí místní samosprávy

1. Komise má 5 – 11 členů. Členem komise se může stát občan města Hradec Králové
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obvodu působnosti příslušné komise nebo vlastník
nemovitosti  na  území,  ve  kterém  KMS  působí,  pokud  je  plně  svéprávný  a  nebyl
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl
odsouzen.  Členem  KMS  může  být  i  zástupce  právnické  osoby,  která  
je vlastníkem nemovitosti v obvodu působnosti komise nebo zde má sídlo.

2. Členy komise jmenuje rada města.

3. V čele  komise  je  předseda,  předsedu  zastupuje  místopředseda.  Předsedu  
a místopředsedu jmenuje rada města s přihlédnutím k návrhu členů komise. Z řad svých
členů pověří komise hospodáře. 

4. Člen komise se při výkonu své funkce prokazuje průkazem člena komise vystaveným
statutárním městem dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto Statutu. 
V případě zániku členství dle čl.II,  odst.  6,  písm. b, c musí  být průkaz člena komise
vrácen nejpozději do 30 dnů ode dne projednání v radě města.

5. Členství v komisi zaniká: 
a) úmrtím
b) vzdáním se členství 
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c) odvoláním člena komise radou města na podnět komise obsažený a 
zdůvodněný v zápise z jednání komise, nebo z vlastního podnětu rady města, 
v případě, že člen komise dlouhodobě nebo řádně nevykonává svoji funkci

Zánik členství v komisi z důvodů uvedených v čl. II odst. 5 rada města vždy projedná.

Čl. III
Jednání komisí místní samosprávy

1. Způsob svolání a jednání komisí určuje jednací řád komisí. 
2. Vyžádá-li si to situace, může zasedání komise místní samosprávy svolat i rada města.

Čl. IV
Práva komisí místní samosprávy

Komise jsou při výkonu své činnosti oprávněny: 

a) čerpat  na svoji  činnost  a  pro  potřeby územního  obvodu,  ve  kterém působí,  finanční
prostředky ve výši vyplývající ze zvláštního vnitřního předpisu1; 

b) obdržet program jednání orgánů města a na vyžádání získat od odborů magistrátu města
podklady  týkající  se  záležitostí  územního  obvodu  příslušné  komise,  a  to  ještě  před
projednáváním v orgánech města  tak,  aby zástupci  komise  mohli,  v případě  potřeby,
požádat o přizvání a vystoupit na jednání těchto orgánů;

c) účastnit  se  projednávání  územně  plánovací  dokumentace  a  územně  plánovacích
podkladů  a  jejich  změn  v územním  obvodu  příslušné  komise  v orgánech  města  
a podávat k nim připomínky;

d) uplatňovat připomínky k otázkám řešeným v rámci správních řízení, jejichž účastníkem je
město  Hradec  Králové,  pokud  se  týkají  územního  obvodu  příslušné  komise  
a to prostřednictvím odboru, který zajišťuje zastupování města v předmětném řízení; 

e) vyjadřovat  se  k záměru  města  prodat,  pronajmout  či  vypůjčit  nemovitý  majetek
v územním obvodu  příslušné  komise,  a  to  na  základě  výzvy  odboru správy  majetku
města;

f) obdržet  informace  o  probíhajících  úpravách  inženýrských  sítí  a  infrastruktury
(komunikace,  městská  zeleň,  veřejné  osvětlení  apod.)  územního  obvodu  příslušné
komise;

g) spolupracovat  s městskou  policií  v případě  zjištění  nedostatků  v oblasti  veřejného
pořádku a dopravních závad v územním obvodu příslušné komise;

h) spolupracovat s odborem životního prostředí při zjištění skutečností, které jsou v rozporu
s právními předpisy k ochraně životního prostředí;

1     Směrnice  Rady  města  Hradec  Králové  č.11/2011,  Pravidla  hospodaření  s rozpočtovými
prostředky komisí místních samospráv města Hradec Králové. Na základě schváleného ročního
rozpočtu města Hradec Králové každá komise místní samosprávy obdrží základní příspěvek ve
výši  16.000 Kč a dále  1 Kč na 1 obyvatele  místní  části  (dle  schválené výše – viz  usnesení
RM/2011/1129). Počet obyvatel jednotlivých částí dle územního členění je stanoven na základě
statistických údajů. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí automaticky do dalších let. 
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i) sledovat  stav  objektů  a  pozemků v územním obvodu  komise a podávat  příslušnému
odboru magistrátu doporučující návrhy na řešení či využití; 

j) spolupodílet se na zajišťování gratulací při významných životních jubileích;

k) podporovat  společenský  život  v územním  obvodu  komise  a  poskytovat  na  něj  část
z přidělených finančních prostředků komise;

l) využívat místního rozhlasu k předávání informací občanům a informovat vhodnou formou
o aktuálních problémech územního obvodu;

m) podávat  nebo  se  vyjadřovat  k návrhům  na  pojmenování  nových  ulic;  přitom  komise
spolupracuje s odborem správním a komisí pro pojmenování ulic;

n) spolupracovat při organizaci voleb a sčítání lidu, domů a bytů;

o) zajišťovat součinnost se sborem dobrovolných hasičů v územním obvodu komise; 

p) podávat  připomínky  k návrhům  obecně  závazných  vyhlášek  a  nařízení  města,  
a to v termínu stanoveném příslušným odborem;

q) spolupracovat  s odbory  magistrátu  při  informování  občanů  o  jejich  povinnostech
vyplývajících z obecně závazných vyhlášek města Hradec Králové, zákonných předpisů
a upozorňovat na jejich případná závažná porušení;

r) vydávat prohlášení v médiích (rozhlas, TV, tisk) prostřednictvím předsedy komise nebo
komisí pověřeného člena. Za toto prohlášení je komise plně odpovědná;

s) užívat razítko a hlavičkový papír konkrétní komise (dle platného grafického manuálu);

t) pro komunikaci s jinými subjekty (vznášení požadavků či připomínek) než je magistrát
města a jím řízené organizace kontaktovat kancelář primátora nebo ty odbory magistrátu
města, které mají problematiku ve své gesci;

u) užívat znak města;

v) užívat vhodným způsobem historický znak původní obce či městské části. Tento znak
musí být vždy užíván tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně se znakem města Hradec
Králové;

w) pořádat veřejnou schůzi s vedením města, vždy minimálně jednou za volební období; 

Čl. V
Povinnosti komisí místní samosprávy

a) Komise přijímá jednací  řád komise,  vychází  přitom ze stanoveného vzoru, který tvoří
přílohu č. 1 této směrnice. Jedno vyhotovení jednacího řádu předkládá komise kanceláři
primátora k evidenci nejpozději do 3 měsíců od jmenování předsedy a místopředsedy
radou města.

b) Komise se při hospodaření s rozpočtem určenými finančními prostředky řídí zvláštním
vnitřním předpisem2.

2     Směrnice Rady města Hradec Králové č. 11/2011, Pravidla hospodaření s rozpočtovými 
prostředky komisí místních samospráv města Hradec Králové    
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c) Komise  jsou povinny  vyhotovovat  ze  svých jednání  zápis  a  prezenční  listinu.  Jedno
vyhotovení  zápisu  s kopií  prezenční  listiny  komise  vždy  předá  kanceláři  primátora,
nejpozději do 30 dnů od termínu zasedání. 

d) Komise  je  povinna  případné  podněty  k vyjádření,  popř.  k řešení  řádně  specifikovat
v zápise z jednání. Komise je zároveň povinna akceptovat odborné stanovisko příslušné
organizační složky města k projednávané záležitosti.

e) Komise je povinna na začátku kalendářního roku stanovit plán schůzí komise na daný
rok  a  nejpozději  do  30.  ledna  ho  zveřejnit  na  webových  stránkách  komise  
a ve vývěskách ve svém územním obvodu. 

f) Členové komise jsou povinni se seznámit a při své činnosti dodržovat Směrnici tajemnice
magistrátu města č.  1/2011,  ze dne 26.05.2011 o ochraně osobních údajů  ve znění
směrnice  č.  5/2013.  Seznámení  se  s touto  směrnicí  potvrdí  členové  komise  svým
podpisem Prohlášení  o mlčenlivosti  a  Souhlas  se zveřejněním osobních údajů,  které
tvoří přílohu č. 4. V případě nedodržení této povinnosti má rada města právo příslušného
člena komise odvolat.

g) Komise jsou povinny organizačně zajistit  uspořádání a průběh veřejné schůze v jejich
městské části ve spolupráci s kanceláří primátora. 

h) Komise jsou povinny na výzvu spolupracovat s odbory magistrátu města

i) Komise je  povinna  pro  komunikaci  s občany příslušné městské části  i  s magistrátem
města využívat k tomu zřízené webové stránky a přidělenou e-mailovou adresu

j) Komise je povinna průběžně aktualizovat údaje týkající se KMS 

Čl. VI 
Závěrečná ustanovení

1. Podklady k projednání návrhů podle čl. I této směrnice předkládá radě města kancelář
primátora. Kancelář primátora zajišťuje také informování navrhovatele podle čl. I odst. 5
této směrnice. 

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 13.01.2015.

3. Dnem  účinnosti  tohoto  statutu  se  ruší  Směrnice  Rady  města  Hradec  Králové  
č. 10/2011, Statut Komise místní samosprávy schválená dne 06.09.2011.

       MUDr. Zdeněk Fink                                                                                 Milan Jaroš  
          primátor města                                                                                náměstek primátora

Přílohy: 
1. Jednací řád komise místní samosprávy – vzor
2. Směrnice Rady města Hradec Králové č.11/2011, Pravidla hospodaření s rozpočtovými 

prostředky komisí místních samospráv města Hradec Králové
3. Průkaz člena komise místní samosprávy – vzor
4. Formulář Prohlášení o mlčenlivosti a Souhlas se zveřejněním osobních údajů
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