
 

 

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD  
MANAŽERSKÉHO TÝMU KPSS V BRUNTÁLE 

 
 

A.  Organizační řád 

 

 Členy manažerského tým (dále jen MT) mohou být pouze manažeři jednotlivých 

pracovních skupin, kteří jsou schvalováni Radou města v souladu s platným 

Organizačním řádem pracovních skupin komunitního plánování ve městě Bruntál.   

 MT má svého vedoucího, jeho volba se řídí stejnými pravidly jako volba manažera 

pracovních skupin.  

 Členové manažerského týmu jsou současně i vedoucími monitorovacích týmů v rámci 

metodiky monitoringu, evaluace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb 

města Bruntálu. 

Volba vedoucího manažerského týmu   

 Volba vedoucího manažerského týmu probíhá na základě návrhů jejich členů.  

 Při volbě musí být pracovní skupina usnášeníschopná, kdy je přítomna nadpoloviční 
většina všech členů manažerského týmu.  

 Kandidátem na pozici vedoucího manažerského týmu může být pouze její člen.  

 Navrhovatelem může být výhradně člen manažerského týmu. 

 Navržení kandidáti musí souhlasit s kandidaturou. 

 Navrhovatel odůvodní svůj návrh a kandidát odůvodní svoji kandidaturu.  

 Volbu vede koordinátor KPSS a to včetně sčítání hlasů.  

 Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků.  

 Ke zvolení musí kandidát získat nadpoloviční většinu všech přítomných hlasů.  

 Funkční období vedoucího manažerského týmu se stanovuje na dobu platnosti 
komunitního plánu.  

 Vedoucí MT má svého zástupce, kterého si zvolí členové MT. Volba se řídí stejnými 

pravidly jako volba vedoucího manažerského týmu. 

 Hostem MT je koordinátor komunitního plánování (případně také manažer projektu – 

v případě, že je KPSS realizováno za podpory projektu). 

 Jednání MT se může účastnit gesčně příslušný místostarosta a odborný garant. 

B. Jednací řád 

 Právo účastnit se MT mají jeho členové, pravidelní hosté a přizvaní hosté.  

 O přítomnosti přizvaných hostů rozhodují členové MT hlasováním. 

 Všichni členové MT mají hlasovací právo. 



 

 

 V případě, že je v manažerském týmu více členů za jednu organizaci, hlasovací právo je 

za tuto organizaci omezeno na jednoho člena (přičemž je na jejich zvážení/rozhodnutí, 

který z členů bude za organizaci hlasovat). 

 MT je usnášení schopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. 

 Je možné používat i hlasování „mimo zasedání“, neboli per rollam (formou e-mailu) 
v případě, že: 
a) manažerský tým není usnášeníschopný a rozhodnutí nesnese odkladu do dalšího 
řádného setkání týmu, 
b) manažerský tým je usnášeníschopný a návrh vyžaduje širší konsenzus. 
 

 Usnesení MT je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího MT. 

 Není-li MT usnášení schopný, může vedoucí MT rozhodnout o době a místě opakování 
jednání, přičemž je povinen o tom neprodleně vyrozumět všechny členy MT. O změně 
programu je možno ze závažných důvodů rozhodnout hlasováním i během jednání. 

 Vedoucí MT vede jednání MT a řídí průběh diskuse. Právo na účast v diskusi lze omezit 
délkou diskusního příspěvku. Není-li přítomen vedoucí MT, řídí jednání MT člen, který 
byl vedoucím za tímto účelem pověřen. V případě, že tak vedoucí MT neučiní a nikoho 
vedením nepověří nebo pověřený člen není přítomen, bude předsedající zvolen členy MT 
na místě jednání. 

 Při projednávání jednotlivých bodů programu mohou být přijímána usnesení. 

 O způsobu hlasování (veřejné nebo tajné) rozhodují členové MT veřejným hlasováním. 

 Jednání MT svolává vedoucí MT. 

 Koordinátor KPSS vyhotovuje z jednání MT do 10 pracovních dnů od jeho konání zápis. 

Za vyhotovení a rozeslání zápisu členům MT odpovídá koordinátor KPSS. 

 Koordinátor KPSS nechá zveřejnit zápis z jednání MT na webových stránkách  

Města Bruntál.  

 Zápis je v písemné podobě uložen u koordinátora KPSS, na webu Města Bruntál (sekce 

Komunitního plánování) a je možné do něj nahlédnout.  

Kontrola plnění úkolů 

 Plnění úkolů sleduje a kontroluje koordinátor ve spolupráci s vedoucím MT. Úkoly jsou 
v zápise formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědné osoby za jejich 
plnění.  

Organizační a jednací řád manažerského týmu KPSS v Bruntále byl schválen Radou města 

Bruntál dne 29.10.2013, č. usnesení 2357/64R/2013 s účinností od 1.11.2013. Datum revize 

7.6.2016. 

Změny v Organizačním a jednacím řádu Manažerského týmu provádí a schvaluje Rada města.  
 


