Zpracovatel:

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD
ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM CHOMUTOV
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tento statut upravuje postavení, úkoly a složení Řídícího výboru (dále jen ŘV), který je stálým
řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti přípravy, zpracování a realizace
Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) Chomutov.
2. Řídící výbor IPRM Statutárního města Chomutov byl zřízen primátorkou města, která je jeho
předsedkyní, dne 14.1. 2008.
3. Řídící výbor je poradním orgánem orgánů města a jeho usnesení mají doporučující charakter.
Článek II.
Postavení a kompetence ŘV
1. Řídící výbor řídí a koordinuje přípravu, zpracování a realizaci IPRM, nejen za účasti orgánů
a osob zapojených do implementace, ale také hospodářských, sociálních a jiných partnerů.
2. Řídící výbor dále zejména:
2a. zřizuje pracovní skupinu(y) pro jednotlivé oblasti IPRM, navrhuje obsazení pozice
manažera IPRM a jmenuje členy pracovní skupiny,
2b. dohlíží na práci pracovní skupiny a schvaluje/zamítá výstupy pracovní skupiny,
2c. konzultuje a diskutuje své kroky s dalšími odborníky na problematiku IPRM atp.,
2d. předkládá výstupy (materiály) v souvislosti s IPMR do kolektivních orgánů města,
2e. v rámci procesu přípravy a schvalování IPRM předkládá Úřadu regionální rady všechny
požadované podklady,
2f. prezentuje IPRM před hodnotící komisí,
2g. při své činnosti postupuje v souladu se závazným metodickým pokynem pro přípravu
IPRM,
2h. shromažďuje spolehlivá statistická a finanční data umožňující monitorování ukazatelů,
2i. navrhuje projekty a schvaluje výběr projektů a předkládá orgánům města ke schválení,
2j. zajišťuje kontrolu využívání systému na uchovávání a předávání informací, nezbytných pro
finanční řízení, monitorování, ověřování a evaluaci,
2k. kontroluje a předkládá průběžné a závěrečné zprávy o provádění IPRM.
3. Řídící výbor je odpovědný městu (Radě, Zastupitelstvu), které je povinen informovat
o činnostech souvisejících s přípravou a zpracováním IPRM.
4. Posuzuje závěry veřejného projednání a dává je orgánům města k projednání.
Článek III.
Složení ŘV
1. Členy ŘV jmenuje statutární zástupce města - primátorka Statutárního města Chomutov.
2. ŘV tvoří zejména zástupci města, členové reprezentující regionální, místní veřejnou správu,
podnikatelskou sféru, vzdělávací sféru a dále členové bez hlasovacího práva (zástupce ÚRR a
další).
3. Členství v Řídícím výboru je čestné.
4. Řídící výbor má nejvýše 13 členů.
5. Přizvaní odborníci – ŘV může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci fyzické
osoby, které nejsou členy ŘV, ale jsou odborníky na projednávanou problematiku. Tito přizvaní
odborníci však nemají hlasovací právo, pouze poradní hlas.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů ŘV
1. Seznámit se s tímto Statutem a jednacím řádem a řídit se jím.
2. Aktivně se účastnit jednání ŘV, na tato jednání se řádně připravit (zejména se seznámit
s programem jednání a podklady), popř. se řádným způsobem z daného jednání omluvit.
3. Odborně posuzovat a hodnotit všechny projednávané záležitosti na jednání ŘV, zejména
s ohledem na zásadu dobrého hospodáře, tj. efektivity vynaložených prostředků
a transparentnosti. Při posuzování projektů se zabývat také nejen jejich souladem s cíli
a principy IPRM, ale také morálními a etickými zásadami.
4. V případě, že člen ŘV zjistí, že on nebo jiný člen ŘV je podjatý nebo by mohl nastat střet
zájmů, je povinen tuto skutečnost na nejbližším jednání ŘV oznámit. Člen ŘV, který je
v takovémto postavení poté nesmí rozhodovat ve věcech, v rámci kterých se tento střet zájmů
projevuje nebo by se mohl projevit.
5. Všichni členové ŘV jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli
v souvislosti s výkonem funkce člena ŘV, pokud zápis z jednání ŘV nestanoví jinak.
6. Každý člen ŘV má právo požadovat vysvětlení, stanoviska a zprávy o stavu přípravy
a zpracování IPRM, popř. další podobné informace vztahující se k přípravě, zpracování
a realizaci IPRM, pokud prokáže, že daný typ informace potřebuje k řádnému výkonu člena
ŘV.
Článek V.
Schůze a jednací řád ŘV
1. ŘV se v době přípravy a zpracování IPRM schází minimálně 1x za měsíc.
2. Během realizace IPRM se ŘV schází dle potřeby.
3. Jednání ŘV svolává a kontrolu rozeslání pozvánek a projednávaných materiálů zajišťuje
Řídícím výborem pověřený člen.
4. Způsob jednání ŘV upravuje jednací řád ŘV, jež je součástí statutu. Jednací řád, jeho změny a
doplňky podléhají schválení ŘV.
5. ŘV se schází k jednání na základě písemné pozvánky, která určí také místo a čas jednání.
Pozvánku podepisuje Řídícím výborem pověřený člen.
6. Pozvánka a podklady pro jednání ŘV musí být doručeny nejpozději 3 pracovní dny přede dnem
jednání ŘV. Pozvánka může být nahrazena zápisem z posledního jednání ŘV za předpokladu,
že má náležitosti pozvánky, tzn., že v tomto zápisu je uvedeno datum dalšího jednání ŘV, čas
a místo.
7. Jednání ŘV řídí pověřený člen ŘV (metodik IPRM), dle jím připraveného programu. V případě
nepřítomnosti metodika IPRM, pověří tento za sebe jinou osobu, která má pro dané jednání
dostatečné znalosti a práva a povinnosti člena ŘV.
8. ŘV je způsobilý usnášení, je-li přítomen nadpoloviční počet členů.
9. ŘV rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedkyně ŘV. Hlasování probíhá aklamací (tj. neanonymně).
10. O každém jednání ŘV se pořizuje zápis. Každý člen ŘV má právo, aby byl v zápise z jednání
zaznamenán jeho názor, který je odchylný od názoru většiny. Zápis obdrží všichni členové ŘV.
Závěry jednání musí být oznámeny vhodným způsobem zástupci pracovní skupiny, který s nimi
seznámí ostatní členy pracovní skupiny.
11. Zápis z jednání ŘV podepisuje předsedkyně ŘV.
12. Rozesílání zápisu zabezpečuje předsedkyně ŘV.

Článek VI.
Zpřístupnění statutu ŘV veřejnosti
1. Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Statutárního města Chomutov. Na
internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Tento statut nabývá účinností dnem 14. 1. 2008 na základě schválení ŘV na 1. jednání ze dne 14. 1.
2008.

V Chomutově dne: 14. 1. 2008

