
bod 23.11 příloha č. 1 

Statut Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 

Statut Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen VpŽP ZÚK) vychází 

z ustanovení § 76 a 77 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). 

 

VpŽP ZÚK byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 032/1Z/2020 ze dne 

16. 11. 2020 v souladu s § 76 uvedeného zákona jako výbor, který zastupitelstvo zřizuje nepovinně. 

Usnesením ZÚK č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl rovněž stanoven počet jeho členů na 15. 

 

I. 

Složení VpŽP ZÚK. 

VpŽP ZÚK, jehož složení schvaluje ZÚK tvoří: 

• předseda (v souladu s § 76, odst. 2 zákona o krajích, musí být předseda členem ZÚK), 

• místopředseda, 

• členové, 

• pro organizační záležitosti (příprava jednání, dokumentace činnosti ad.) je členem výboru, 

tajemník(ice) – nehlasuje, příp. s hlasem poradním. 

 

II. 

 

Jednání VpŽP ZÚK. 

 

1. Pravidla jednání VpŽP ZÚK jsou dána zákonem o krajích a řídí se platným „Jednacím řádem 

Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů“. 

2. V souladu s těmito normami jde především o dodržování následujících ustanovení: 

a. Výbor se schází podle plánu práce schváleného ZÚK; pozvánky na zasedání výboru jsou 

jeho členům spolu s podkladovými materiály zasílány elektronicky, nejpozději čtyři dny 

před zasedáním; dalším osobám přizvaným na zasedání výboru jsou spolu s pozvánkou 

zasílány pouze ty podkladové materiály, k jejichž projednání byly tyto osoby přizvány, 

b. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny členů výboru, 

c. Usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru a ověřovatel, 

d. Z každého zasedání výboru se pořizuje stručný zápis, 

e. Na zasedání výboru mohou být přizvány další osoby. 

 

III. 

 

Dokumentace z jednání VpŽP ZÚK 

 

1. Z každého jednání výboru se pořizuje a zakládá dokumentace. 

2. Na každé jednání VpŽP ZÚK je členům rozesílána pozvánka v elektronické podobě.  

3. Z jednání je pořizováno usnesení v elektronické podobě. 



4. Z jednání je pořizován zkrácený, bodový zápis. V případě, že o to člen výboru, předseda, 

místopředseda, v odůvodněných případech i tajemník(ice) požádá, zapíše do zápisu přesné 

znění jeho vyjádření. 

5. Součástí dokumentace z jednání VpŽP ZÚK je presenční listina. 

 

IV. 

Závěrečné ustanovení. 

Tento Statut je platný a nabývá účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 

Tento Statut byl projednán a navržen ke schválení ZÚK na zasedání VpŽP ZÚK dne 11. 1. 2020. 


